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ΠΔΡΗΛΖΦΖ  

 

    θνπφο ηεο εξγαζίαο απηήο  είλαη αλαδήηεζε ηνπ ξφινπ πνπ παίδεη ε πξφβιεςε ζηε δσή 

καο απφ ηελ αξραηφηεηα έσο ζήκεξα θαη ην πψο κπνξνχλ ηα Μαζεκαηηθά λα βνεζήζνπλ 

ζηελ πξνζπάζεηα πξφγλσζεο δηαθφξσλ θαηλνκέλσλ. 

     Ζ έξεπλα απηή θηινδνμεί λα δηεξεπλήζεη ηηο αληηιήςεηο ησλ καζεηψλ ηνπ ζρνιείνπ καο 

ζρεηηθά κε ηε ζπνπδαηφηεηα ησλ πξνβιέςεσλ ζηε δσή καο, ηνπο ηξφπνπο πξφβιεςεο ηνπ 

κέιινληνο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ αηψλσλ θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα θαζελφο απφ απηνχο. 

Δπίζεο, ζα γίλεη πξνζπάζεηα λα δηεξεπλεζνχλ νη αληηιήςεηο ησλ καζεηψλ ζρεηηθά κε ην 

ξφιν πνπ κπνξνχλ λα παίμνπλ ηα Μαζεκαηηθά ζηελ απνηειεζκαηηθή πξφγλσζε 

κειινληηθψλ θαηαζηάζεσλ. 

      Ο πιεζπζκφο ηεο έξεπλάο καο είλαη νη λένη ηεο Αλδξαβίδαο θαη ην δείγκα απνηεινχλ νη 

42 καζεηέο ηνπ Γεληθνχ Λπθείνπ Αλδξαβίδαο θαηά ην ζρνιηθφ έηνο 2013-14 πνπ δέρηεθαλ 

λα πάξνπλ κέξνο ζηελ έξεπλα. Σα δεδνκέλα ηεο έξεπλαο ζηνπο καζεηέο ζπγθεληξψζεθαλ 

κε εξσηεκαηνιφγην θαη γηα ηελ εμαγσγή ησλ ζπκπεξαζκάησλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαη ηα 

δεδνκέλα απφ εκηδνκεκέλεο ζπλεληεχμεηο πνπ παξαρψξεζαλ ζηνπο καζεηέο ηεο 

εξεπλεηηθήο νκάδαο ε εθπαηδεπηηθνί Κνξνκειά Γεσξγία (βηνιφγνο ζην Γπκλάζην 

Αλδξαβίδαο) θαη Κάληδνπ Αζελά (ζενιφγνο ζην ΓΔ.Λ Βαξζνινκηνχ) νη νπνίεο δηδάζθνπλ θαη 

ζην ζρνιείν καο.  

       χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο νη πεξηζζφηεξνη καζεηέο πηζηεχνπλ φηη ε 

πξφγλσζε είλαη ζεκαληηθή γηα ηε δσή καο θαη θπξίσο ζηνλ ηνκέα ηεο ηαηξηθήο πνπ 

ζρεηίδεηαη άκεζα κε ηελ πγεία καο. Θεσξνχλ φηη νη πξνγλψζεηο πνπ ζηεξίδνληαη ζε 

επηζηεκνληθά κνληέια είλαη απνηειεζκαηηθέο θαη αμηφπηζηεο ελψ δελ πηζηεχνπλ φηη νη  

δηαδεδνκέλεο πξαθηηθέο καληείαο φπσο ε ρεηξνκαληεία, ηα κέληηνπκ ή ηα δψδηα κπνξνχλ λα 

θέξνπλ ηα απνηειέζκαηα πνπ ππφζρνληαη. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



[5] 

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1:    ΔΗΑΓΧΓΖ 

 

 Ζ πξνβιεκαηηθή ηεο έξεπλαο 

Βξηζθφκαζηε ζε κηα θξίζηκε κεηαβαηηθή πεξίνδν φπνπ ε ηαρεία αλάπηπμε ηεο ηερλνινγίαο, 

ησλ επηθνηλσληψλ θαη ηεο πιεξνθνξηθήο πξνθαιεί κηα πξαγκαηηθή επαλάζηαζε κε 

ηεξάζηηεο θαη απξφβιεπηεο ζπλέπεηεο ζηελ νηθνλνκία, ηελ παξαγσγή, ηελ αγνξά εξγαζίαο 

θαη  ηελ εθπαίδεπζε. Γηα ηα δεηήκαηα απηά ηίπνηα δελ κπνξεί λα πξνβιεθζεί κε αθξίβεηα θαη 

νη εηδηθνί θηλνχληαη ζηνλ ηξίπηπρν  άμνλα: Σάζεηο-Πξνβιέςεηο – Πξννπηηθέο. 

     Οη άλζξσπνη ζε φιεο ηηο επνρέο θαη ζε φινπο ηνπο ηφπνπο έρνπλ ζθνδξή επηζπκία λα 

καληέςνπλ ηη ηνπο επηθπιάζζεη ην κέιινλ, ηδηαίηεξα φπνηε βξίζθνληαη κπξνζηά ζε θξίζηκεο 

απνθάζεηο. Δξρφκελνη αληηκέησπνη κε ην άγλσζην, αγσληνχλ γηα ην κέιινλ ηνπο θαη δε 

δηζηάδνπλ λα βαζηζηνχλ αθφκα θαη ζηελ αζηξνινγία πξνθεηκέλνπ λα θαζνξίζνπλ ηηο 

επηινγέο θαη ηηο ελέξγεηέο ηνπο. 

     Ζ επηζπκία απηή νδήγεζε ζηελ αλάπηπμε δηαθφξσλ πξαθηηθψλ γηα ηελ πξφβιεςε ησλ 

κειινχκελσλ. Ζ αλάγθε λα μεθχγνπλ νη  άλζξσπνη απφ ηελ πξαγκαηηθφηεηα πνπ  δνχζαλ 

θαη ε νπνία δελ ηνπο ηθαλνπνηνχζε, ε αηνικία λα πάξνπλ ηε δσή ζηα ρέξηα ηνπο θαη ε 

αλεπζπλφηεηα λα αιιάμνπλ νη ίδηνη ηνλ ηξφπν δσήο ηνπο, νδεγεί αξθεηνχο ζπλαλζξψπνπο 

καο ζην λα κέλνπλ πξνζθνιιεκέλνη ζε θάζε είδνπο πξνιήςεηο θαη δεηζηδαηκνλίεο θαη  λα 

παξακέλνπλ αδξαλείο.  

    Απφ ηελ άιιε πιεπξά, έρνπλ αλαπηπρζεί θαη εμειηρζεί ηα ηειεπηαία ρξφληα νη 

επηζηεκνληθέο πξνγλψζεηο, νη νπνίεο ζηεξίδνληαη ζηε ινγηθή θαη φρη ζε δεηζηδαηκνλίεο θαη 

έρνπλ κεγάιε ζεκαζία θαζψο κπνξνχλ λα καο πξνεηδνπνηνχλ γηα κειινληηθνχο θηλδχλνπο 

θαη λα καο σζνχλ ζηελ έγθαηξε ιήςε θαηάιιεισλ κέηξσλ. 

ηαλ φκσο ζπδεηάκε γηα πξφγλσζε ελφο θαηλνκέλνπ, πξνυπνζέηνπκε ηελ χπαξμε ελφο 

καζεκαηηθνχ κνληέινπ ην νπνίν λα πξνζεγγίδεη ηθαλνπνηεηηθά ηηο δηάθνξεο θαηαζηάζεηο ηνπ 

ζηε δηάξθεηα ηνπ ρξφλνπ. 

     Ζ έξεπλα απηή θηινδνμεί λα αλαδείμεη ην ζπνπδαίν ξφιν ησλ πξνγλψζεσλ ζηε δσή καο 

θαη λα παξνπζηάζεη έλαλ αθφκα ηξφπν κε ηνλ νπνίν εκπιέθνληαη ηα Μαζεκαηηθά θαη νη 

άιιεο επηζηήκεο ζηελ θαζεκεξηλή καο δσή θαζψο επίζεο  θαη λα ζπζρεηηζηνχλ νη 

πξνγλψζεηο  κε ηα Μαζεκαηηθά, ηελ Αζηξνλνκία, ηε Βηνινγία, ηα Αξραία Διιεληθά θαη ηα 

Θξεζθεπηηθά. 

       Καηά ηε δηεξεχλεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο δελ εληνπίζηεθαλ έξεπλεο πνπ λα έρνπλ σο 

αληηθείκελν ηε δηεξεχλεζε ησλ αληηιήςεσλ καζεηψλ Λπθείνπ γηα ηε ζρέζε πνπ ζπλδέεη ηα 

Μαζεκαηηθά κε ην ρνξφ. Δπνκέλσο, κία ηέηνηα έξεπλα παξνπζηάδεη ελδηαθέξνλ ηφζν σο 
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πξνο ην ζέκα φζν θαη σο πξνο ην δείγκα θαη ζεσξνχκε φηη κπνξεί λα ζπκβάιιεη ζεκαληηθά 

ζηελ θεθηεκέλε γλψζε. 

 

 

θνπόο θαη ζηόρνη ηεο έξεπλαο 

 

θνπφο ηεο έξεπλαο είλαη ε  αλαδήηεζε ηνπ ξφινπ πνπ παίδεη ε πξφβιεςε ζηε δσή καο απφ 

ηελ αξραηφηεηα έσο ζήκεξα θαη ην πψο κπνξνχλ ηα Μαζεκαηηθά λα βνεζήζνπλ ζηελ 

πξνζπάζεηα πξφγλσζεο δηαθφξσλ θαηλνκέλσλ. 

 

πγθεθξηκέλα ζα καο απαζρνιήζνπλ ηα παξαθάησ εξεπλεηηθά εξσηήκαηα: 

1. Πφζν ζεκαληηθή ζεσξείηαη ε πξφγλσζε ζηε δσή καο; 

2. Με πνηνπο ηξφπνπο πξνζπαζνχλ νη άλζξσπνη λα πξνβιέςνπλ ην κέιινλ ζηε 

δηάξθεηα ησλ αηψλσλ; 

3. Πηζηεχεηε φηη κπνξεί λα πξνβιεθζεί ζε ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ ην κέιινλ; 

4. Πφζν ζεκαληηθφο ζεσξείηαη ν ξφινο ησλ Μαζεκαηηθψλ γηα  απνηειεζκαηηθέο 

πξνγλψζεηο; 

 

Γνκή ηεο εξγαζίαο  

 

Ζ εξγαζία απνηειείηαη απφ  πέληε θεθάιαηα: 

 

  Σν πξώην θεθάιαην, ε Δηζαγσγή, πεξηιακβάλεη ηελ Πξνβιεκαηηθή ηεο έξεπλαο, φπνπ 

παξνπζηάδνληαη ν ζθνπφο  θαη νη ζηφρνη ηεο έξεπλαο, ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα, ε 

ζπνπδαηφηεηα  επηινγήο ηνπ ζέκαηνο θαη ε δνκή ηεο εξγαζίαο.  

ην δεύηεξν θεθάιαην παξνπζηάδεηαη ην ζεσξεηηθφ πιαίζην ηεο εξγαζίαο κε αλαθνξέο 

ζηνπο ηξφπνπο πξφβιεςεο ηνπ κέιινληνο ζηε δηάξθεηα ησλ αηψλσλ θαη ζε δηάθνξνπο 

ηνκείο ηεο δσήο ηνπ αλζξψπνπ. 

ην ηξίην θεθάιαην πεξηγξάθεηαη ν ζρεδηαζκφο ηεο έξεπλαο. Γίλνληαη αλαθνξέο ζρεηηθέο 

κε ηνλ πιεζπζκφ, ην δείγκα θαη ην κέγεζνο ηνπ δείγκαηνο, ην εξσηεκαηνιφγην ην νπνίν 

επηιέρζεθε σο κέζνδνο γηα ηε ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ απφ ηνπο καζεηέο θαη ε 

εκηδνκεκέλε ζπλέληεπμε ε νπνία επηιέρζεθε γηα ηηο ζπλεληεχμεηο κε ηηο  εθπαηδεπηηθνχο ηνπ 

ζρνιείνπ καο. 

ην ηέηαξην θεθάιαην γίλεηαη αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ πνπ ζπιιέρζεθαλ απφ ηα 

εξσηεκαηνιφγηα θαη ηηο ζπλεληεχμεηο θαη παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο. 
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ην πέκπην θεθάιαην εμάγνληαη ζπκπεξάζκαηα,  παξνπζηάδνληαη πξνηάζεηο θαη γίλνληαη 

αλαθνξέο ζε εξεπλεηηθέο πξννπηηθέο. 

 

Ζ εξεπλεηηθή νκάδα 

Σελ πινπνίεζε ηεο εξεπλεηηθήο απηήο εξγαζίαο αλέιαβαλ 16 καζεηέο ηεο Β΄Λπθείνπ (ηκήκα 

Β3project), νη νπνίνη ρσξίζηεθαλ ζε 4 νκάδεο: 

 

Οκάδα 1 

Παηζνχξα Δπαλζία 

Μπνβνιέηε Βαζηιηθή 

Παπαδνπνχινπ Αηθαηεξίλε 

Γεσξγαθνπνχινπ Κσλζηαληίλα 

 

Οκάδα 2 

Αζαλαζφπνπινο Θενθάλεο 

Αξβαλίηεο Γεκήηξεο 

Αξρηκαλδξίηεο Θενθάλεο 

 

Οκάδα 3 

Μπειηζψλε Αηθαηεξίλε 

Κνληφγησξγαο Νηθφιανο 

Αιεβηδφπνπινο Παλαγηψηεο 

Καλειινπνχινπ Αιεμία 

ηλάλνο Νηθφιανο 

 

Οκάδα 4 

Βεζειάτ Φαηηφλ 

Αιεμνπνχινπ Αλαζηαζία 

Κιακπάλνο Γεκήηξηνο 

ηλάλνο Παλαγηψηεο 

 

 

Ζ θάζε νκάδα αλέιαβε λα απαληήζεη ζε έλα εξεπλεηηθφ εξψηεκα θαη ηα επηκέξνπο 

ζπκπεξάζκαηα δεκηνχξγεζαλ κία ηειηθή εξγαζία ζρεηηθή κε ην ππφ δηεξεχλεζε ζέκα.  

πγθεθξηκέλα: 
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 Ζ 1ε Οκάδα αλέιαβε λα δηεξεπλήζεη ην εξψηεκα: «Πφζν ζεκαληηθή ζεσξείηαη ε 

πξφγλσζε ζηε δσή καο;» 

 

 Ζ 2ε Οκάδα αλέιαβε λα βξεη  κε πνηνπο ηξφπνπο πξνζπαζνχλ νη άλζξσπνη λα 

πξνβιέςνπλ ην κέιινλ ζηε δηάξθεηα ησλ αηψλσλ. 

 

 Ζ 3ε Οκάδα   αλέιαβε λα δηεξεπλήζεη ην εξψηεκα: «Πηζηεχεηε φηη κπνξεί λα 

πξνβιεθζεί ζε ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ ην κέιινλ;» 

 

 Ζ 4ε Οκάδα αλέιαβε λα δηεξεπλήζεη ην εξψηεκα: «Πφζν ζεκαληηθφο ζεσξείηαη ν 

ξφινο ησλ Μαζεκαηηθψλ γηα  απνηειεζκαηηθέο πξνγλψζεηο;» 

 

Τπεχζπλε εθπαηδεπηηθφο γηα ηελ εξεπλεηηθή απηή εξγαζία ήηαλ ε Γηακαληνπνχινπ 

Μαξία (Μαζεκαηηθφο).  
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2: ΣΟ ΘΔΧΡΖΣΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ  

 

2.1 Μαληεία θαη ρξεζκνί ζηελ αξραία Διιάδα 

Σα καληεία ήηαλ ηφπνη φπνπ θαηά ηελ αξραηφηεηα πηζηεχνληαλ φηη επηθνηλσλνχζε ν ζεφο κε 

ηνλ άλζξσπν θαη εμέθξαδε ηε ζέιεζε κε ρξεζκφ. 

 Ο ζεφο επηδνθίκαδε ή απνδνθίκαδε κηα πξάμε ηνπ παξειζφληνο, πξνεηδνπνηνχζε γηα έλα 

κειινληηθφ γεγνλφο ή ζπκβνχιεπε γηα ηελ νξζή αληηκεηψπηζή ηνπ, ζχκθσλα κε ηελ 

αληίιεςε φηη απνηεινχζε ηνλ θαζνδεγεηή ηεο δσήο ηνπ αλζξψπνπ. 

Σα θπξηφηεξα καληεία ηνπ ειιεληθνχ θφζκνπ ήηαλ αθηεξσκέλα ζην Γία ή ζηνλ Απφιισλα. Ο 

Γίαο Παλνκθαίνο θαζφξηδε ηηο ηχρεο ησλ αλζξψπσλ θαη έζηειλε κελχκαηα κε ζεηηθά 

ζεκάδηα. Ο Απφιισλ, γηνο ηνπ Γία θαη ζεφο ηεο καληηθήο , εκθπζνχζε ηε καληηθή δχλακε 

ζηνπο κάληεηο, νη νπνίνη ζπληάζζνληαλ ζε νξγαλσκέλα ηεξαηεία. 

Σν παιαηφηεξν ειιεληθφ καληείν ήηαλ εθείλν ηνπ Γία ζηελ  Γσδώλε ηεο Ζπείξνπ, κε 

αξραηνινγηθά ζηνηρεία πνπ πηζηνπνηνχλ ηελ ζπλερή ρξήζε ηνπ ρνξνχ απφ ηελ λενιηζηθή 

πεξίνδν. Οη ηεξείο ηνπ καληείνπ αλαγλψξηδαλ ζην ζξφηζκα ησλ θχιισλ ηεο ηεξήο βαιαληδηάο 

ηελ ίδηα ηε θσλή ηνπ Γία θαη κεηέθεξαλ ηηο εληνιέο ηνπ ζε φπνηνλ δεηνχζε ρξεζκφ. Δμίζνπ 

ζεκαληηθφ γηα ηνπο Έιιελεο ήηαλ θαη ην καληείν ηνπ Άκκσλα Γία ζηε Ληβύε. Οη ρξεζκνί 

ηνπ δεηεζήθαλ απφ πξεζβείεο κεγάισλ πφιεσλ απφ πνιηηηθά πξφζσπα φπσο ν Κίκσλ 

αιιά θαη απφ απινχο ηδηψηεο. Οη ηεξείο ηνπ βάδηδαλ κε ην άγαικα ηνπ ζενχ ζηνλ ψκν ελψ 

ηνπο αθνινπζνχζε  

πνκπή γπλαηθψλ πνπ έςειλαλ. Ο πξνθήηεο αλαγλψξηδε ηε ζέιεζε ηνπ ζενχ απφ ηηο 

ηαιαληεχζεηο ηνπ αγάικαηνο. Σν καληείν ηνπ Γηα  ζηελ Οιπκπία δελ είρε αλάινγε δχλακε. 

Οη κέζνδνη πνπ ρξεζηκνπνηνχληαλ ήηαλ νη ζπζίεο δψσλ θαη ε ηεξνζθνπία. Σα ζεκάδηα ζηα 

ζπιάρλα ηνπ ζπζηαδφκελνπ δψνπ απνηεινχζαλ θαη ηελ απάληεζε (ζπιαρλνζθνπία).  

Σα καληεία ηνπ Γία φκσο, επηζθηάζηεθαλ ζε θήκε απφ ην νλνκαζηφ καληείν ηνπ Απόιισλα 

ζηνπο Γειθνύο. Οη ρξεζκνί δίλνληαλ κφλν ηελ έβδνκε εκέξα  (εθηφο απφ ηνπο ρεηκεξηλνχο 

κήλεο) θαη πξνέξρνληαλ απφ ηελ ηέξεηα Ππζία. 

Ο ζεβαζκφο θαη ε πίζηε ζην καληείν ησλ Γειθψλ δηαηεξήζεθαλ επί αηψλεο, ηφζν απφ ηνπο 

απινχο αλζξψπνπο φζν θαη απφ ηνπο αλζξψπνπο ηνπ πλεχκαηνο κέζα θαη έμσ απφ ηνλ 

ειιεληθφ θφζκν. Ο ρξεζκφο ηνπ ήηαλ απαξαίηεηνο γηα φια ηα πνιηηηθά δεηήκαηα θαη θακία 

απνηθία δελ ηδξπφηαλ ρσξίο ηε ζπγθαηάζεζή ηνπ. Καηά ηνλ 6ν αη. π.Υ. ην θχξηνο ηνπ 

θινλίζηεθε φηαλ ην καληείν ρξεκαηίζηεθε απφ ηνλ Κξνίζν γηα λα ηνπ δψζεη επλντθνχο 

ρξεζκνχο νη νπνίνη απνδείρηεθαλ ιαλζαζκέλνη φκσο, ε παλειιήληα ζεκαζία ηνπ 

δηαηεξήζεθε. 
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   Άιια καληεία ηνπ Απφιισλα ήηαλ ζηα Γίδπκα ηεο Μηιήηνπ, ζηελ Κιάξν ζηνλ θνινθψλα 

ηεο Μηθξάο Αζίαο, ζηα Πάηαξα ηεο Λπθίαο, ζηηο Άβεο ηεο Φσθίδαο, ζην πφλδηνλ ησλ 

Θεβψλ θαη ζην Αθξαίθληνλ ηεο Βνησηίαο ηνπ Πηψνπ Απφιισλα. 

   Δλδεηθηηθά, ην καληείν ηνπ Σξνθσλίνπ (ζηε ζεκεξηλή Ληβαδεηά) εθάξκνδε κία πεξίεξγε 

κέζνδν ρξεζκνδφηεζεο: ν αηηνχκελνο ρξεζκφ έθαλε ζπζία θαη ν κάληεο εθηεινχζε ηε 

ζπιαρλνζθνπία. Σε λχρηα θνηκφηαλ πάλσ ζην δέξκα ηνπ δψνπ θαη ηελ επνκέλε , αθνχ 

έπηλε λεξφ απφ ηελ πεγή ηεο ιήζεο θαη ηελ κλήκεο, θνξνχζε ιηλφ ρηηψλα θαη θαηέβαηλε απφ 

κηα ζθάια ζε έλαλ ππφγεην ρψξν δηακέηξνπ πεξίπνπ 2κ. θαη βάζνπο 4κ., θαη απφ εθεί 

ζεξλφηαλ ζε κία ζηελφηεξε ηξχπα, ην αδχλαην. Ζ παξαίζζεζε ηνλ έθαλε λα βιέπεη νξάκαηα 

ηνπ ίδηνπ ηνπ ζενχ ή λα αθνχεη ηελ θσλή ηνπ. ηαλ επέζηξεθε, πεξηέγξαθε ζηνπο ηεξείο 

απηά πνπ άθνπζε θαη είδε θαη εθείλνη ηα εξκήλεπαλ. 

   ην καληείν πνπ ππήξρε ζην ηεξφ Άιζνο ηεο Γήκεηξαο ζηελ πφιε ησλ Παηξψλ έξηρλαλ 

έλαλ θαζξέθηε ζην λεξφ κηαο πεγήο θαη ζε απηφλ έβιεπαλ ην κέιινλ ηνπ αλζξψπνπ. ηελ 

Αηηηθή, ζηνλ έμσ Κεξακηθφ, ζην ηεξφ ηνπ θίξσλα ππήξρε καληείν αθηεξσκέλν ζηελ ζεά 

Αζελά, ην νπνίν εθάξκνδε ηελ θιεξνκαληεία. 

 

 

 

2.2 Οη πξνθήηεο θαη ηα πξνθεηηθά θείκελα ηνπ Υξηζηηαληζκνύ 

 

χκθσλα κε ηε ζεκαζία ηνπ φξνπ ζηελ Παιαηά θαη ζηελ Καηλή Γηαζήθε, πξνθήηεο είλαη 

απηφο πνπ κηιά εμ νλφκαηνο ηνπ ζενχ θαη εξκελεχεη ηε ζέιεζή ηνπ ζηνπο αλζξψπνπο. Σε 

κεγαιχηεξε ζεκαζία απέθηεζαλ νη πξνθήηεο ζηελ ηζηνξία ηνπ Ηζξαήι: σο πξνθήηεο 

αλαθέξεηαη ν Αβξαάκ, ελψ γηα ηνλ Μσπζή αλαθέξεηαη φηη δελ εκθαλίζηεθε κεγαιχηεξνο 

πξνθήηεο απ‟ απηφλ. Οη βηβιηθνί πξνθήηεο δηαηξνχληαη ζπλήζσο ζε δχν θάζεηο: ηελ 

αξραηφηεξε(κέρξη ηνλ 8ν αη. π.Υ),ζηελ νπνία νλφκαδαλ πξνθήηεο απηνχο ηνπο νπνίνπο 

ζεσξνχζαλ πξνπάλησλ ηθαλνχο λα πξνβιέπνπλ ην κέιινλ θαη λα επηηεινχλ ζαχκαηα, θαη 

ζηελ πην πξφζθαηε(πεξίπνπ κέρξη ηνλ 3ν αη π.Υ. ), ζηελ νπνία ν πξνθήηεο είρε ηελ 

θαζαπηφ ζεκαζία ηεο ιέμεο. Πξφθεηηαη φκσο γηα κηα δηαίξεζε εμαηξεηηθά απινπζηεπκέλε(θαη 

νη πξνθήηεο ηεο δεχηεξεο πεξηφδνπ είραλ ην ράξηζκα ηεο πξφβιεςεο θαη ηεο 

ζαπκαηνπξγίαο θαη νη αξραίνη πξνθήηεο επαλαιάκβαλαλ ηνλ ιφγν ηνπ ζενχ),πνπ 

πξνέξρεηαη απφ ηε δηαθνξεηηθή θχζε ησλ βηβιίσλ, ζηα νπνία ελδηαθέξνληαη θπζηθά 

πεξηζζφηεξν γηα ηα γεγνλφηα, παξά γηα ην θήξπγκα, ελψ νη θαηνπηλνί, πνπ αθξηβψο γηα 

απηφ νλνκάδνληαη θηινινγηθνί, αλαθέξνληαη ζε ζπιινγέο πξνθεηεηψλ, απνζπαζκάησλ 

νκηιηψλ θαη ξεηψλ, πνπ ζπλέηαμαλ νη ίδηνη ή νη καζεηέο ηνπο, ζηηο νπνίεο κηθξφ κέξνο 
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παξαρσξείηαη ζηελ αθήγεζε ησλ γεγνλφησλ. χκθσλα κε ην κέγεζνο ησλ θεηκέλσλ, νη 

πξνθήηεο δηαθξίλνληαη ζε 4 κείδνλεο πξνθήηεο (Ζζαίαο, Ηεξεκίαο, Ηεδεθηήι, Γαληήι) θαη 12 

ειάζζνλεο πξνθήηεο (Χζεέ, Ησήι, Ακψο, Αβδηνχ, Ησλάο, Μηραίαο, Νανχκ, Αββαθνχκ 

νθνλίαο, Αγγαίνο, Εαραξίαο θαη Μαιαρίαο). Οη πξνθήηεο αζθνχζαλ ιεηηνχξγεκα πνιηηηθψλ 

θαη ζηξαηησηηθψλ ζπκβνχισλ ηνπ βαζηιηά, ρξεζηκνπνηψληαο ζπρλά θαη ηε καληηθή ηνπο 

ηθαλφηεηα ακθηζβεηείηαη αλ είραλ ηδηαίηεξεο ιαηξεπηηθέο ιεηηνπξγίεο ζηνλ Ναφ ηνπ 

νινκψληα. Ζ νπζία ηνπ πξνθεηηθνχ κελχκαηφο ηνπο ήηαλ ε δηαθήξπμε ηεο κνλαδηθφηεηαο 

θαη ηεο ππεξβαηηθφηεηαο ηνπ ζενχ ηνπ Ηζξαήι, ν νπνίνο θέξεηαη φηη κε ηελ απέξαληε 

δχλακή ηνπ γίλεηαη ππεξαζπηζηήο ησλ ηαπεηλψλ, ησλ ρήξσλ, ησλ νξθαλψλ, βνεζάεη 

εθείλνλ πνπ ηνλ επηθαιείηαη κε φιε ηνπ ηελ θαξδηά θαη αξλείηαη ηελ ιαηξεία πνπ δελ 

ζπκβαδίδεη κε ηελ θαζαξφηεηα ηεο θαξδηάο θαη κε ηελ επζπιαρλία πξνο ηνπο αδεξθνχο νη 

πξνθήηεο εμέθξαζαλ δειαδή ηελ αζθαιή πίζηε ηνπ ιανχ ηνπ Ηζξαήι ζρεηηθά κε ηελ εθινγή 

ηνπ σο πεξηνχζηνπ ιανχ ηνπ ζενχ, ν νπνίνο ζα αλαδείμεη ηνλ Μεζζία θαη κέζσ απηνχ ζα 

ζπλάςεη ηελ αηψληα δηαζήθε ηνπ, δηαζήθε εηξήλεο. Σφηε, ζχκθσλα κε ηηο Γξαθέο, φινη νη 

ιανί ζα ζπξξεχζνπλ ζηελ Ηεξνπζαιήκ, φπνπ ζα εγθαζηδξπζεί ε αηψληα Βαζηιεία ηνπ Θενχ. 

Σν ζεκαληηθφηεξν πξνθεηηθφ θείκελν ηνπ Υξηζηηαληζκνχ είλαη ε Απνθάιπςε ηνπ Ησάλλε πνπ 

απνηειεί ην κφλν απνθαιππηηθφ βηβιίν πνπ ε εθθιεζία ζπκπεξηέιαβε ζην θαλφλα ηεο Αγίαο 

Γξαθήο. πγγξάθεθε, θαηά ηελ παξάδνζε, απφ ηνλ απφζηνιν Ησάλλε φηαλ εθείλνο ήηαλ 

εμφξηζηνο ζε ζπήιαην ηεο Πάηκνπ. ε απηφ πξνβάιιεηαη ε Γεπηέξα Παξνπζία ηνπ Κπξίνπ 

θαη ε ηειηθή επηθξάηεζε ηεο βαζηιείαο ηνπ Θενχ ελαληίνλ ησλ αληίζεσλ δπλάκεσλ, ελψ 

παξάιιεια αλαπηχζζεηαη ε Υξηζηηαληθή δηδαζθαιία γηα ηα έζραηα θαη παξνηξχλνληαη νη 

πηζηνί ζε κεηάλνηα θαη πλεπκαηηθή εγξήγνξζε.  

 

 

Πξνθήηεο : ην ζηόκα ηνπ Θενύ 

 

πρλά αθνχκε ζε ζπλεληεχμεηο (ζηελ ηειεφξαζε ή ην ξαδηφθσλν) λα δεηνχλ απφ 

αλζξψπνπο λα θάλνπλ πξνβιέςεηο, π.ρ. γηα ηα απνηειέζκαηα ησλ εθινγψλ ή ελφο 

αζιεηηθνχ αγψλα. Σφηε θάπνηνη απαληνχλ κε ηελ έθθξαζε "αλ θαη δελ είκαη 

πξνθήηεο...".Απφ απηφ νδεγνχκαζηε ζην ζπκπέξαζκα φηη γηα πνιινχο ζχγρξνλνπο 

ζπκπνιίηεο καο ν πξνθήηεο είλαη έλαο άλζξσπνο πνπ "δηαβάδεη" ην κέιινλ θαη πξνιέγεη ηη 

ζα ζπκβεί. κσο ε Αγία Γξαθή πεξηγξάθεη ηειείσο δηαθνξεηηθά ην ξφιν θαη ην έξγν ησλ 

πξνθεηψλ. 

Οη πξνθήηεο ήηαλ άλζξσπνη πνπ θαινχζε ν ζεφο, ηνπο ράξηδε βαζηά γλψζε ηνπ ζειήκαηφο 

ηνπ θαη ηνπο φξηδε κηα κεγάιε απνζηνιή : λα θάλνπλ γλσζηφ ην ζέιεκά ηνπ ζηνπο 
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αλζξψπνπο. Οη πξνθήηεο κε ηε θσηηά ηνπ ζενχ, κπνξνχζαλ λα βιέπνπλ ζε βάζνο ηα 

πξάγκαηα θαη λα ζπλεηδεηνπνηνχλ ηη πξαγκαηηθά ζπλέβαηλε ζηελ επνρή ηνπο. Αλαγλψξηδαλ 

ηη δελ πήγαηλε θαιά θαη πνηνη θίλδπλνη παξακφλεπαλ Ηζξαειίηεο. ια απηά ηα απνθάιππηαλ 

ζηα θεξχγκαηά ηνπο, ρσξίο δηζηαγκνχο θαη κηζφινγα,  πξνζπαζψληαο λα αθππλίζνπλ ηνπο 

ζπκπνιίηεο ηνπο. 

Οη πξνθήηεο πάληα θήξπηηαλ πξνθνξηθά κπξνζηά ζηνπο αλζξψπνπο πνπ ηνπο άθνπγαλ. 

Αξγφηεξα, είηε νη ίδηνη είηε νη καζεηέο ηνπο θαηέγξαςαλ πνιιά απ απηά ηα θεξχγκαηα. Έηζη 

πξνέθπςαλ ηα 19 πξνθεηηθά βηβιία ηεο Π. Γηαζήθεο 

 

                                                  

Οη θπξηόηεξνη πξνθήηεο 

 

Ησάλλεο ν Βαπηηζηήο : Ο ηειεπηαίνο πξνθήηεο θαη πξόδξνκνο ηνπ Υξηζηνύ 

 

Σα ρξφληα πνπ δνχζε ζηε Ναδαξέη ν Ηεζνχο, κεγάισλε, εξγαδφηαλ θαη εηνηκαδφηαλ γηα ηε 

κειινληηθή απνζηνιή ηνπ δνχζε ζηελ έξεκν, αλαηνιηθά ηνπ πνηακνχ Ηνξδάλε, θαη αζθήηεπε 

ν αδεξθφο ηνπ Ησάλλεο. Ο Ησάλλεο ήηαλ γηφο ηνπ Ηεξέα Εαραξία θαη ηεο Διηζάβεη. 

Δηνηκαδφηαλ θαη απηφο γηα ην έξγν πνπ ηνπ είρε αλαζέζεη ν ζεφο θαη ζε ιίγν θαηξφ ζα 

αλαδεηθλπφηαλ σο ν ηειεπηαίνο θινγεξφο 

πξνθήηεο ηεο Π. Γηαζήθεο.  

Γηα ηνλ Ησάλλε είρε πξνθεηεχζεη ν 

πξνθήηεο Ζζαΐαο :"Μηα θσλή 

βξνληνθσλάδεη ζηελ έξεκν" :"Δηνηκάζηε 

ηνλ δξφκν γηα ηνλ Κχξην, θάληε ίζηα ηα 

κνλνπάηηα λα πεξάζεη".(Ζζαΐαο 40.3) ε 

απηφλ πήγαηλε ηφηε φινο ν θφζκνο, απφ ηα 

Ηεξνζφιπκα θαη απφ φιε ηελ Ηνπδαία, θαη 

απφ φιε ηελ πεξηνρή ηνπ Ηνξδάλε γηα λα 

βαπηηζηνχλ θαζψο νκνινγνχζαλ ηηο 

ακαξηίεο ηνπο. Ο Ηεζνχο είρε πεη γηα ηνλ 

Ησάλλε: "Σαο δηαβεβαηώλσ πσο κάλα δελ 

γέλλεζε σο ηώξα πξνθήηε πην κεγάιν 

από ηνλ Ισάλλε ηνλ Βαπηηζηή". Ο θφζκνο 

αξθεηέο θνξέο ζθεπηφηαλ φηη ίζσο απηφο 

λα ήηαλ ν Υξηζηφο. Σφηε απηφο ηνπ έιεγε: "Δγψ ζαο βαπηίδσ κε λεξφ, θαη ην βάπηηζκα κνπ 
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είλαη βάπηηζκα κεηάλνηαο. Απηφο φκσο πνπ έξρεηαη κεηά απφ εκέλα είλαη πην ηζρπξφο απφ 

εκέλα, θαη δελ είκαη άμηνο νχηε ηε ππνδήκαηά ηνπ λα θξαηήζσ. Απηφο ζα ζαο βαπηίζεη κε 

Άγην Πλεχκα". Δπεηδή φκσο ν Ησάλλεο θαηεγνξνχζε ηνλ Ζξψδε ηνλ ηεηξάξρε γηα ηηο 

άζεκλεο θαη γεινίεο πξάμεηο ηνπ, θπιαθίζηεθε θαη ηέινο απνθεθαιίζηεθε ζηε θπιαθή. 

Ο Ησάλλεο κε ηελ πξνθεηηθή ηνπ παξνπζία θαη δξάζε πξνεηνίκαζε νπζηαζηηθά ηνπο 

αλζξψπνπο λα πξνζέμνπλ ην πξφζσπν θαη ην έξγν ηνπ Υξηζηνχ. Γλψξηδε θαιά ηα φξηα ηνπ, 

ηε δηθή ηνπ απνζηνιή θαη ηε ζρέζε ηνπ κε ηνλ Ηεζνχ. Σέινο, ην θήξπγκα ηνπ ήηαλ: 

Δπηζηξέςηε ζην ζεφ, αξρίζηε λέα δσή, εηνηκαζηείηε! 

 

Μσπζήο 

 

Ο Μσπζήο, ζηα Δβξατθά «Μνζέ», ππήξμε εγέηεο ηνπ έζλνπο Ηζξαήι, κεζίηεο ηεο δηαζήθεο 

ηνπ Νφκνπ, πξνθήηεο, θξηηήο, δηνηθεηήο, ηζηνξηθφο θαη ζπγγξαθέαο. Ο Μσπζήο είλαη κηα 

ηδηαίηεξα πξνεμέρνπζα πξνζσπηθφηεηα φζνλ αθνξά ηε Βηβιηθή αθήγεζε, αιιά θαη, 

επξχηεξα, ηα ηνπδατθά, ρξηζηηαληθά θαη κνπζνπικαληθά ζπγγξάκκαηα. Γελλήζεθε ζηηο 7 

Αδάξ ηνπ έηνπο 1393 π.Υ. θαη απεβίσζε ζηηο 7 Αδάξ ηνπ έηνπο 1273 π.X. 

 

Ζ εηπκνινγία ηνπ νλφκαηνο Μσπζήο απνηειεί ακθηιεγφκελν δήηεκα κεηαμχ ησλ κειεηεηψλ. 

ηελ εβξατθή, Μσπζήο ζεκαίλεη «Απηφο πνπ Αλαζχξζεθε, πνπ ψζεθε απφ ην Νεξφ» αιιά 

θαη «Δθείλνο πνπ Αλαζχξεη», θαζψο ε ξεκαηηθή κνξθή ηνπ νλφκαηνο είλαη ελεξγεηηθή, 

πηζαλφλ γηα λα δνζεί έκθαζε ζην έξγν πνπ επξφθεηην λα θάλεη ν Μσπζήο.  

Ο ιαφο ηνπ Μσπζή ήηαλ κηα νκάδα νηθνγελεηψλ 

πνπ δνχζαλ λνκαδηθά θαη είραλ εγθαηαζηαζεί 

ζηελ Αίγππην κε ηνλ παηέξα ηνπο ηνλ Ηαθψβ, ή 

αιιηψο Ηζξαήι, γηα λα γιηηψζνπλ απφ ηε 

ιηκνθηνλία. Γηα δεθαεηίεο ζπλππήξραλ εηξεληθά 

κε ηνπο Αηγχπηηνπο γείηνλέο ηνπο. Αιιά άιιαμαλ 

ηα πξάγκαηα φηαλ αλέιαβε ηελ εμνπζία έλαο 

θαηλνχξηνο Φαξαψ. Φνβνχκελνο ηε δχλακε ησλ 

Ηζξαειηηψλ, νη νπνίνη ήηαλ πνιπάξηζκνη, 

εθάξκνζε έλα ζρέδην γηα ηνλ έιεγρν ηνπ 

πιεζπζκνχ ησλ Ηζξαειηηψλ. Πξψηα ηνπο έθαλε 

δνχινπο θαη ζηε ζπλέρεηα λα δηέηαμε ηηο Δβξαίεο 

καίεο λα ζθνηψλνπλ θάζε αξζεληθφ παηδί πνπ 

γελλνχζαλ νη γπλαίθεο ησλ Ηζξαειηηψλ. 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%AF%CE%B3%CF%85%CF%80%CF%84%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CE%B1%CE%BA%CF%8E%CE%B2
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CE%B1%CF%81%CE%B1%CF%8E
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Χζηφζν, νη ζαξξαιέεο καίεο επεηδή "θνβνχληαλ ηνλ Θεφ" άθελαλ ηα παηδηά λα δνπλ θη έηζη 

νη Ηζξαειίηεο ζπλέρηδαλ λα απμάλνληαη. Ο βαζηιηάο ηεο Αηγχπηνπ δηέηαμε ηφηε: «Κάζε 

λενγέλλεην γην ζα ηνλ ξίρλεηε ζηνλ πνηακφ Νείιν». 

 

Έλα αληξφγπλν Ηζξαειηηψλ, ν Ακξάκ θαη ε Ησραβέδ, «δελ θνβήζεθαλ ηε δηαηαγή ηνπ 

βαζηιηά» θαη κε θίλδπλν ηεο δσήο ηνπο έθξπςαλ ηνλ λενγέλλεην γην ηνπο ψζηε λα κελ 

εθηειεζηεί. Μεηά απφ ηξεηο κήλεο δελ κπνξνχζαλ πιένλ νη γνλείο ηνπ Μσπζή λα ηνλ 

θξχβνπλ. Με έρνληαο άιιε ειπίδα, ε Ησραβέδ έβαιε ην βξέθνο ζε έλα θηβψηην 

απφ πάππξν θαη ην άθεζε ζηνλ πνηακφ Νείιν, ζε κέξνο φπνπ πηζαλφηαηα ζα ην έβξηζθαλ. 

Σν κηθξφ θηβψηην βξέζεθε ζχληνκα απφ ηελ θφξε ηνπ Φαξαψ πνπ είρε πάεη φπσο ζπλήζηδε 

ζηνλ πνηακφ γηα λα ινπζηεί. ηαλ ην άλνημε, είδε ην παηδί λα θιαίεη. Σφηε έλησζε ζπκπφληα 

γηα απηφ, αλ θαη είπε: "Απηφ είλαη έλα απφ ηα παηδηά ησλ Δβξαίσλ"». Έηζη, απνθάζηζε λα ην 

πηνζεηήζεη θαη ηνπ έδσζε ην φλνκα Μσπζήο, φπσο είπε: «Δπεηδή ηνλ αλέζπξα απφ ην 

λεξφ». Με έμππλν ρεηξηζκφ, ε αδειθή ηνπ βξέθνπο Μσπζή, ε Μαξηάκ, δηεπζέηεζε λα ηνλ 

ζειάδεη ε ίδηα ε κεηέξα ηνπ, ε Ησραβέδ. Καζψο ζηνπο αξραίνπο ρξφλνπο ηα παηδηά ζπλήζσο 

ζήιαδαλ επί αξθεηά ρξφληα, ε Ησραβέδ είρε πξνθαλψο ηελ επθαηξία λα δηδάμεη ηνλ Μσπζή 

ζρεηηθά κε "ηνλ Θεφ ηνπ Αβξαάκ, ηνπ Ηζαάθ θαη ηνπ Ηαθψβ". ηαλ παξαδφζεθε ηειηθά ζηελ 

θφξε ηνπ Φαξαψ, σο κέινο ηνπ νίθνπ ηνπ Φαξαψ, «ν Μσπζήο δηδάρηεθε φιε ηε ζνθία ησλ 

Αηγππηίσλ». Μάιηζηα απνδεηθλπφηαλ «δπλαηφο ζηα ιφγηα θαη ζηηο πξάμεηο ηνπ». ηαλ έγηλε 

ζρεδφλ 40 εηψλ, ν Μσπζήο πηζαλφηαηα θαηλφηαλ λα είλαη έηνηκνο λα γίλεη έλαο εμέρσλ 

Αηγχπηηνο εγέηεο. Ζ δχλακε θαη ηα πινχηε ηνπ ζπηηηθνχ ηνπ Φαξαψ ζα κπνξνχζαλ λα 

απνηειέζνπλ εγγχεζε γηα απηή ηελ εμέιημε. 

Μηα κέξα ν Μσπζήο «είδε θάπνηνλ Αηγχπηην λα ρηππάεη θάπνηνλ Δβξαίν απφ ηνπο 

αδειθνχο ηνπ», γεγνλφο πνπ ηνπ πξνθάιεζε αγαλάθηεζε. Δπί δεθαεηίεο ν Μσπζήο 

απνιάκβαλε ηα πιενλεθηήκαηα ηφζν ηεο εβξατθήο φζν θαη ηεο αηγππηηαθήο ηαπηφηεηάο ηνπ. 

ηαλ φκσο είδε λα απεηιείηαη ε δσή ελφο Ηζξαειίηε αδειθνχ ηνπ, αλέιαβε άκεζε θαη 

ακεηάθιεηε δξάζε: «Πάηαμε ηνλ Αηγχπηην θαη ηνλ έθξπςε ζηελ άκκν». Έηζη, «αξλήζεθε λα 

απνθαιείηαη γηνο ηεο θφξεο ηνπ Φαξαψ, επηιέγνληαο λα πθίζηαηαη θαθνκεηαρείξηζε κε ην 

ιαφ ηνπ Θενχ κάιινλ παξά λα έρεη ηελ πξνζσξηλή απφιαπζε ηεο ακαξηίαο».  

ηαλ ν Φαξαψ έκαζε γηα ην θφλν, ν Μσπζήο αλαγθάζηεθε λα θαηαθχγεη ζηελ εμνξία. 

Δγθαηαζηάζεθε ζηε Μαδηάκ , παληξεχηεθε ηε επθψξα θαη καδί ηεο απέθηεζε δχν γηνπο, 

ηνλ Γεξζψκ θαη ηνλ Διηέδεξ.  

Γηα κηα πεξίνδν 40 εηψλ, ν Μσπζήο δνχζε σο απιφο πνηκέλαο, Κάπνηα κέξα, φκσο, 

βξέζεθε κε ηα πνίκληά ηνπ Ηνζφξ ζε έλα ζεκείν θνληά ζην ξνο Υσξήβ. Δθεί, ν Θεφο έθαλε 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%B5%CE%AF%CE%BB%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BC%CF%81%CE%AC%CE%BC
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%99%CF%89%CF%87%CE%B1%CE%B2%CE%AD%CE%B4&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%AC%CF%80%CF%85%CF%81%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9C%CE%B1%CF%81%CE%B9%CE%AC%CE%BC&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B1%CE%B4%CE%B9%CE%AC%CE%BC
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A3%CE%B5%CF%80%CF%86%CF%8E%CF%81%CE%B1&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%93%CE%B7%CF%81%CF%83%CF%8E%CE%BC&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%B9%CE%AD%CE%B6%CE%B5%CF%81
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%8C%CF%81%CE%BF%CF%82_%CE%A7%CF%89%CF%81%CE%AE%CE%B2&action=edit&redlink=1
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ηελ παξνπζία ηνπ αηζζεηή ελψπηνλ ηνπ Μσπζή κέζα ζε κηα θιεγφκελε βάην θαη ηνλ 

πξφζηαμε: "Βγάιε ην ιαφ κνπ, ηνπο γηνπο ηνπ Ηζξαήι, απφ ηελ Αίγππην". Αιιά ε απάληεζε 

ηνπ Μσπζή έθαλε θαλεξφ φηη επξφθεηην πιένλ γηα έλαλ άλζξσπν δηζηαθηηθφ, επηθπιαθηηθφ 

θαη αβέβαην γηα ηνλ εαπηφ ηνπ. «Πνηνο είκαη εγψ», ηθεηεχεη, «πνπ ζα πάσ ζηνλ Φαξαψ θαη 

ζα βγάισ ηνπο γηνπο ηνπ Ηζξαήι απφ ηελ Αίγππην;» Μάιηζηα απνθαιχπηεη έλα πξνζσπηθφ 

ηνπ ειάηησκα: «Δίκαη βξαδχγισζζνο, ηξαπιίδσ». Ο Θεφο ηνλ ελίζρπζε γηα λα αλαιάβεη ηελ 

εγεζία ψζηε λα θαζνδεγήζεη ην ιαφ Ηζξαήι απφ ηε δνπιεία ηεο Αηγχπηνπ ζηελ 

Γε ηεο Υαλαάλ. «Δγψ ζα είκαη καδί ζνπ», ηνπ είπε.  Ο Θεφο ηνλ δηφξηζε πξνθήηε θαη 

εθπξφζσπφ Σνπ θαη ηνπ παξείρε ηε δχλακε λα εθηειέζεη ηξία ζαχκαηα πνπ ζα 

απνηεινχζαλ ζεκεία, ή δηαπηζηεπηήξηα, γηα ηελ πξνέιεπζε ηνπ δηνξηζκνχ ηνπ.  Ο Θεφο ηνχ 

ιέεη φηη ν αδειθφο ηνπ, ν Ααξψλ, "ζα ήηαλ ζηφκα γηα εθείλνλ" θαη ζα κηινχζε αλη' απηνχ.  

Παξνπζηάζηεθαλ ινηπφλ καδί ζηνλ Φαξαψ θαη ηνπ δήηεζαλ λα επηηξέςεη ζηνπο Ηζξαειίηεο 

λα ιαηξεχζνπλ ηνλ ζεφ ηνπο ζηελ έξεκν. Καηά ζεία παξαρψξεζε ε ππεξήθαλε θαξδηά ηνπ 

Φαξαψ ζθιεξχλζεθε θαη δελ ηνπο άθελε λα θχγνπλ. Σνπο θξάηεζε λα εξγάδνληαη σο 

δνχινη ζηηο κεγάιεο νηθνδνκηθέο εξγαζίεο, πνχ είρε επηρεηξήζεη ε καηαηνδνμία ηνπ. 

 

Σφηε ν Κχξηνο δηά κέζνπ ηνπ Μσπζή θηχπεζε ηελ Αίγππην κε δέθα θνβεξέο πιεγέο. 

Σαπεηλσκέλνο απφ ηελ δχλακε ηνπ ζενχ ηνπ Ηζξαήι ν Φαξαψ εμαλαγθάζζεθε λα ηνπο 

αθήζεη λα θχγνπλ. Μαδί ηνπο πήξαλ ηα νζηά ηνπ Ησζήθ θαη πνιιά ρξπζά θαη αξγπξά 

ζθεχε, πνπ ηνπο έδσζαλ νη Αηγχπηηνη. ηελ πνξεία ηνπο ν ζεφο ηνπο νδεγνχζε ηελ κελ 

εκέξα κε ζηχιν λεθέιεο ηελ δε λχθηα κε ζηχιν ππξφο. Μεηά ηελ αλαρψξεζε ηνπο ν Φαξαψ 

άιιαμε πάιη γλψκε θαη ζηξάθεθε κε φια ηνπ ηα άξκαηα πξνο θαηαδίσμε ηνπο. Σν 

αηγππηηαθφ ηππηθφ βξήθε ηνπο Ηζξαειίηεο ζηξαηνπεδεπκέλνπο ζηελ αθηή ηεο Δξπζξάο 

ζαιάζζεο. Ο Μσπζήο θαη' εληνιή ηνπ ζενχ ρηχπεζε ηα λεξά ηεο κε ην ξαβδί ηνπ θαη ηα 

δηαρψξηζε ζηα δχν. Έηζη, νη Ηζξαειίηεο δηάβεθαλ «δηά μεξάο ελ κέζσ ηεο ζαιάζζεο». ηαλ 

εμήιζαλ φινη ζηελ ζηεξηά, ζήθσζε ην ξαβδί ηνπ πάλσ απφ ηα χδαηα θαη ηα επαλέθεξε ζηελ 

θπζηθή ηνπο ζέζε, θαηαπνληίδνληαο φια ηα άξκαηα ηνπ Φαξαψ πνπ ηνπο αθνινπζνχζαλ. 

 

Ακέζσο κεηά ηελ ζαπκαζηή ζσηεξία ηνπο ν Μσπζήο ζπλέζεζε ηελ επραξηζηήξην πξνο ηνλ 

ζεφ σδή, «ᾄζσκελ ηῷ Κπξίῳ, ἐλδόμσο γὰξ δεδόμαζηαη· ἵππνλ θαὶ ἀλαβάηελ ἔξξηςελ εἰο 

ζάιαζζαλ, βνεζὸο θαὶ ζθεπαζηὴο ἐγέλεηό κνη εἰο ζσηεξίαλ· νὗηόο κνπ Θεόο, θαὶ δνμάζσ 

αὐηόλ, Θεὸο ηνῦ παηξόο κνπ, θαὶ ὑςώζσ αὐηόλ» (Έμ. 15, 1-2), πνπ έςαιε φινο ν ιαφο 

ζηελ παξαιία κε ηχκπαλα, ρσξηζκέλνο ζε δχν ρνξνχο, έλα ησλ αλδξψλ κε επί θεθαιήο ηνλ 

Μσπζή θαη έλα ησλ γπλαηθψλ κε επί θεθαιήο ηελ αδειθή ηνπ Μαξηάκ. 

http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A4%CF%81%CE%B1%CF%85%CE%BB%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A5%CF%80%CE%BF%CF%83%CF%87%CE%B5%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%B7_%CE%93%CE%B7&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%AC%CE%BD
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B1%CF%81%CF%8E%CE%BD
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ηελ αξρή ηνπ ηξίηνπ κελφο απφ ηελ έμνδν ηνπο, έθζαζαλ θαη ζηξαηνπέδεπζαλ ζην ηλά. Ο 

Κχξηνο θάιεζε ηνλ Μσπζή λα αλέβεη κφλνο ζηελ θνξπθή ηνπ φξνπο θαη ηνπ παξέδσζε ηηο 

εληνιέο ηνπ Νφκνπ γξακκέλεο ζε δχν πέηξηλεο πιάθεο. Καηά ηηο ζαξάληα ήκεξεο θαη λχθηεο 

πνπ παξέκεηλε επάλσ ζην φξνο, δηδάρζεθε απφ ηνλ Θεφ φηη ήηαλ αλαγθαίν, γηα λα 

απνθηήζεη ν ιαφο ηελ ζενγλσζία. Δλψ ν Μσπζήο θαηέβαηλε θξαηψληαο ηηο πιάθεο ηνπ 

Γεθάινγνπ, άθνπζε ηηο θσλέο ησλ κεζπζκέλσλ Ηζξαειηηψλ θαη είδε ηνπο ρνξνχο ηνπο γχξσ 

απφ ην ρξπζφ κνζράξη, πνπ θαηά ηελ απνπζία ηνπ είραλ θαηαζθεπάζεη. Πιήξεο ζπκνχ 

πέηαμε απφ ηα ρέξηα ηνπ ηηο πιάθεο θαη ηηο ζπλέηξηςε ζηνπο πξφπνδεο ηνπ βνπλνχ. Ο Θεφο 

αγαλαθηηζκέλνο γηα ηελ εηδσινκαλία ηνπ ζθιεξνηξάρεινπ ιανχ ζα ηνλ εμνιφζξεπε, αλ δελ 

κεζνιαβνχζε ν Μσπζήο κε ηελ ζεξκή ηνπ ηθεζία: «θαὶ λῦλ εἰ κὲλ ἀθεῖο αὐηνῖο ηὴλ ἁκαξηίαλ 

αὐηῶλ, ἄθεο· εἰ δὲ κή, ἐμάιεηςόλ κε ἐθ ηῆο βίβινπ ζνπ, ἧο ἔγξαςαο». Ο πξνθήηεο αλέβεθε 

πάιη ζην φξνο θαη έγξαςε, ν ίδηνο απηήλ ηελ θνξά, ζε δχν λέεο πιάθεο ηηο δέθα εληνιέο θαζ' 

ππαγφξεπζε ηνπ ζενχ.  

 

Ζζαΐαο 

 

Ο Ζζαΐαο ήηαλ Δβξαίνο θαη έλαο απφ ηνπο Μεγάινπο Πξνθήηεο, ν πξψηνο πνπ αλαθέξεηαη 

ζηε ζεηξά, ηεο Παιαηάο Γηαζήθεο, ζηνλ νπνίν θαη απνδίδεηαη παξαδνζηαθά ε ζπγγξαθή ηνπ 

νκψλπκνπ βηβιίνπ ηεο Αγία Γξαθήο. Δηδηθφηεξα ν Ζζαΐαο ραξαθηεξίδεηαη ν ζεκαληηθφηεξνο 

πξνθήηεο ηφζν απφ ηνπο ζενιφγνπο κειεηεηέο, αθφκε θαη ηεο Καηλήο Γηαζήθεο, φζν θαη 

απφ ηνπο ηζηνξηθνχο εξεπλεηέο επί ηεο δσήο ησλ Δβξαίσλ ηεο επνρήο ηνπ. 

Ο Ζζαΐαο πνπ ην φλνκά ηνπ ζηελ εβξατθή γιψζζα ζεκαίλεη «ν Θεφο ζψδεη» ήηαλ γηνο ηνπ 

Ακψο (ζπλψλπκνπ ηνπ Πξνθήηε Ακψο). Γελλήζεθε πηζαλψο ζηελ Ηεξνπζαιήκ πεξί ην 765 

π.Υ.. χκθσλα κε θάπνηα ξαβηληθή παξάδνζε ήηαλ αληςηφο εθ παηξφο ηνπ Βαζηιέσο ησλ 

Ηνπδαίσλ Ακαζίνπ, ε δε θφξε ηνπ είρε παληξεπηεί ηνλ Βαζηιέα Μαλαζζή. Απφ ηηο 

παξαδφζεηο απηέο θαζίζηαηαη εκθαλέο πσο, αλ θαη δελ δηαζηαπξψλνληαη ηζηνξηθά, 

ηνπιάρηζηνλ απνδίδνπλ ζηνλ Ζζαΐα ζπνπδαία θαη αξηζηνθξαηηθή θαηαγσγή. Απηφ άιισζηε 

επηβεβαηψλεηαη θαη απφ ην χθνο ησλ θεηκέλσλ ηνπ βηβιίνπ ηνπ, πινχζην, εθθξαζηηθφ, 

ειθπζηηθφ θαη αλαληίξξεηα θιαζηθά ζνβαξφ γηα έλαλ Πξνθήηε. Ο Ζζαΐαο ήηαλ έγγακνο θαη 

είρε δχν γηνπο  

Ζ επίζεκε ζετθή πξφζθιεζε ηνπ Ζζαΐα ζην πξνθεηηθφ αμίσκα φπσο ν ίδηνο καξηπξεί 

πξνζδηνξίδεηαη πεξί ην 738 π.Υ., ζην ηειεπηαίν δειαδή έηνο ηεο βαζηιείαο ηνπ Οδίνπ θαη ηνπ 

πξψηνπ ηεο βαζηιείαο ηνπ Ησάζακ. Μάιηζηα θαηά ηνλ ίδηνλ ηνχην ζπλέβε φηαλ θάπνηα κέξα 

επξηζθφκελνο ζην ηεξφ: «είδε ηνλ Κχξηνλ θαζήκελνλ επί ζξφλνπ πςεινχ θαη επεξκέλνπ» 

ελψ ν λαφο πιεκκχξηδε απφ θσο δφμαο. Σα δε εμαπηέξπγα εξαθείκ ζηέθνληαλ γχξσ απφ 
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ην ζξφλν πνπ πξνζθσλνχζαλ θαη αληηθσλνχζαλ κεηαμχ ηνπο δνμνινγψληαο ηνλ Θεφ 

ιέγνληαο: «άγηνο, άγηνο, άγηνο Κχξηνο αβαψζ, πιήξεο πάζα ε Γε ηεο δφμεο απηνχ». 

Κάησ απφ απηφ ην ζείν φξακα ν Ζζαΐαο αλαινγηδφκελνο ηελ αλαμηφηεηά ηνπ, πξνο απηά 

φπνπ θαη αλαθψλεζε έθπιεθηνο: «Άλζξσπνο σλ θαη αθάζαξηα ρείιε έρσλ» αμηψζεθε λα 

ηδεί «ηνλ Βαζηιέα Κχξηνλ, αββαψζ». 

Σφηε ζπλέβε ην αθφινπζν ζπκβάλ: Θεσξνχκελε ε παξαπάλσ δήισζε σο έθδειν ζεκείν 

ηαπείλσζεο, έλα απφ ηα εμαπηέξπγα έρνληαο ιαβίδα ζην ρέξη έιαβε έλα αλακκέλν 

θάξβνπλν απφ ην ζπζηαζηήξην, πνπ έθαηγε ζπκίακα θαη αγγίδνληαο κε απηφ ηα ρείιε ηνπ 

Ζζαΐα ηνπ είπε: «Ηδνχ χςαην ηνχην ησλ ρεηιέσλ ζνπ θαη αθειεί ηαο αλνκίαο ζνπ θαη ηαο 

ακαξηίαο ζνπ πεξηθαζαξηεί». 

Μεηά απ΄ απηφ ηνλ ηξφπν θάζαξζεο ν Ζζαΐαο πιήξεο πίζηεο, ζείνπ θσηηζκνχ θαη 

πξαγκαηηθά αθαηαλίθεηνπ ζάξξνπο πξνζπκνπνηήζεθε λα αλαιάβεη ην πξνθεηηθφ έξγν ηνπ, 

ήηαλ ειηθίαο ηφηε 27 εηψλ. 

ην βηβιίν ηνπ Ζζαΐα πεξηέρνληαη, κεηαμχ άιισλ, πξνθεηείεο γηα ηελ πηψζε ηεο 

Βαβπιψλαο απφ ηνλ Πέξζε Κχξν θαη γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηεο Ηεξνπζαιήκ. ΄ έλα εδάθην 

απφ ην βηβιίν ηνπ Ζζαΐα αλαθέξεηαη επίγξακκα ελφο αγάικαηνο έμσ απφ ην θηίξην ηνπ 

Ο.Ζ.Δ. ζηε Νέα Τφξθε. Σν άγαικα παξηζηάλεη έλαλ άλδξα πνπ ζθπξειαηεί έλα ζπαζί. Σν 

ζρεηηθφ απφζπαζκα είλαη απφ ην βηβιίν ηνπ Ζζαΐα, θεθ. 2 θαη εδάθην 4. Σν εδάθην 

αλαθέξεη: "... θαη ζα θξίλεη (ν Θεφο) αλάκεζα ζηα έζλε, θαη ζα ειέγμεη πνιινχο ιανχο. Καη 

ζα ζθπξειαηήζνπλ ηα καραίξηα ηνπο ζε πληά, θαη ηηο ιφγρεο ηνπο ζε δξεπάληα. Γελ ζα 

ζεθψζνπλ ζπαζί, έζλνο ελαληίνλ έζλνπο, νχηε ζα κάζνπλ πηα ηνλ πφιεκν." 

 

 

 

Ηεξεκίαο 

 

Ο Ηεξεκίαο (Δβξ.Γηξκεγηάρνπ ή Γηξκεγηά, πηζαλψο ζεκαίλεη «ν Ηερσβά Δμπςψλεη» ή «ν 

Ηερσβά Απειεπζεξψλεη [πξνθαλψο απφ ηε κήηξα]») είλαη Βηβιηθφ πξφζσπν πνπ 

αλαθέξεηαη ζηε Παιαηά Γηαζήθε. Δίλαη έλαο απφ ηνπο κεγάινπο πξνθήηεο ησλ Ηνπδαίσλ θαη 

ησλ Υξηζηηαλψλ. Γελλήζεθε θνληά ζηελ Ηεξνπζαιήκ, ζηελ Αλαζψζ, θαη θαηαγφηαλ απφ 

εχπνξε ηεξαηηθή νηθνγέλεηα.   

Κιήζεθε ζην πξνθεηηθφ αμίσκα ην 627 π.Υ.. Χο πξνθήηεο έδξαζε 

θπξίσο ζηελ Ηεξνπζαιήκ φπνπ θαη πξνθήηεπζε ηα επεξρφκελα 

δεηλά ηνπ Βαζηιείνπ ηνπ Ηνχδα πνπ ηεινχζε ππφ δηαξθή απεηιή 

ηφζν ηεο Αηγχπηνπ φζν θαη ησλ Βαβπισλίσλ, φπνπ θαη δεηνχζε 



[18] 

 

απφ ηνλ ιαφ ηε δηαηήξεζε ηεο πίζηεο πξνο ηνλ Θεφ θαη ηελ εηιηθξηλή κεηάλνηα ηνπ. Οη 

πξνθεηείεο ηνπ φκσο απηέο πξνθάιεζαλ ην ελαληίνλ ηνπ κίζνο απφ ηνπο άξρνληεο ησλ 

Ηνπδαίσλ φπνπ θαη ηνλ θπιάθηζαλ κέρξη πνπ απειεπζεξψζεθε απφ ηνπο Αηγππηίνπο κεηά ηε 

ππ΄ απηψλ θαηαζηξνθή ηεο Ηεξνπζαιήκ. 

ηαλ απνθπιαθίζζεθε, φκσο, ζπλέρηζε λα πξνθεηεχεη άιιεο ζπκθνξέο νπφηε θαη ππέζηε 

λένπο δησγκνχο απφ ηνλ Βαζηιέα Ησαθείκ (πνπ είραλ επηβάιιεη νη Αηγχπηηνη) ζεσξνχκελνο 

σο ερζξφο ησλ Αηγππηίσλ. Αιιά θαη φηαλ νη Αηγχπηηνη ληθήζεθαλ απφ ηνλ 

Ναβνπρνδνλφζνξα ην 605 π.Υ. θαη ε Ηνπδαία πεξηήιζε πιένλ ζηνπο Βαβπιψληνπο ν 

Ηεξεκίαο εμαθνινχζεζε λα θεξχηηεη πξνθεηείεο λέσλ αθφκε ζπκθνξψλ νπφηε θαη 

πξνθάιεζε ηελ ηειηθή εθδίσμή ηνπ απφ ηελ Ηεξνπζαιήκ θαη ηελ θαηαθπγή ηνπ ζηελ Αίγππην. 

Απφ ηφηε ε ηχρε ηνπ πξνθήηε Ηεξεκία παξέκεηλε άγλσζηε, απφ δε ηηο δηάθνξεο εηθαζίεο πνπ 

αλαπηχρζεθαλ θπξηφηεξε είλαη εθείλε θαηά ηελ νπνία ν πξνθήηεο βξήθε νηθηξφ ζάλαην φηαλ 

ιηζνβνιήζεθε ζηελ Αίγππην απφ ζπκπαηξηψηεο ηνπ. 

ηνλ πξνθήηε Ηεξεκία αλάγεηαη ην νκψλπκν βηβιίν ηεο Παιαηάο Γηαζήθεο πνπ γξάθηεθε 

απφ ηνλ γξακκαηέα ηνπ Βαξνχρ. Δθηφο απηνχ δηαζψζεθαλ επίζεο νη "Θξήλνη" ηνπ θαη κηα 

απφθξπθε επηζηνιή ησλ νπνίσλ φκσο ε γλεζηφηεηα δελ έρεη εμαθξηβσζεί ζε αληίζεζε ηνπ 

πξνθεηηθνχ βηβιίνπ πνπ νπδέπνηε ακθηζβεηήζεθε. 

Ζ ηξαγηθή δσή ηνπ πξνθήηε Ηεξεκία ελέπλεπζε πνιινχο θαιιηηέρλεο φπσο ηνλ Μηραήι 

Άγγειν, ηνλ Ρέκπξαλη, ηνλ Ρνχκπελο θαη ηνλ Λεκάλ ησλ νπνίσλ ηα νκψλπκα έξγα ηνπο 

είλαη αμηνζαχκαζηα. Ζ Αλαηνιηθή Οξζφδνμε Δθθιεζία ηηκά ηε κλήκε ηνπ πξνθήηε Ηεξεκία 

ηελ 1ε Μαΐνπ. 

 

 

Ησάλλεο ν Δπαγγειηζηήο 

 

Ο Απφζηνινο θαη επαγγειηζηήο Ησάλλεο ή Ησάλλεο ν ζενιφγνο, ήηαλ έλαο απφ ηνπο 

καζεηέο ηνπ Ηεζνχ Υξηζηνχ. Δίλαη ν ζπγγξαθέαο ηνπ ηεηάξηνπ θαη εθηελνχο επαγγειίνπ 

θαζψο θαη ν ζπγγξαθέαο ηνπ βηβιίνπ ηεο Απνθαιχςεσο θαη ηξηψλ θαζνιηθψλ επηζηνιψλ. 

Πήξε ηελ νλνκαζία ζενιφγνο εμ αηηίαο ησλ πςειψλ ζενινγηθψλ λνεκάησλ ηνπ επαγγειίνπ 

πνπ ζπλέγξαςε θαη ζπγθεθξηκέλα ηεο ζεκαληηθήο ρξηζηνινγίαο πνπ αλέπηπμε. Ο Ησάλλεο 

ππήξμε απφ ηνπο πιένλ αγαπεκέλνπο καζεηέο ηνπ Κπξίνπ θαη είλαη ν Δπαγγειηζηήο ηεο 

αγάπεο. ρη κφλν γηαηί αλαθέξεηαη ζπλερψο ζηελ αγάπε, αιιά θπξίσο γηαηί ηελ βίσλε θαη 

ηελ εμέθξαδε. Αγαπνχζε πνιχ ηνλ Γηδάζθαιφ ηνπ θαη ηνλ αθνινχζεζε θαη ζηηο πην 

δχζθνιεο ψξεο ηεο επίγεηαο δσήο Σνπ. Ζ ιέμε Ησάλλεο είλαη εβξατθή ιέμε θαη ζεκαίλεη "ε 

ράξηο θαη ε εχλνηα ηνπ Θενχ". 
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Ο Ησάλλεο θαηαγφηαλ απφ θάπνην θησρφ 

ρσξηφ ηεο Γαιηιαίαο πνπ νλνκαδφηαλ 

Βεζζατδά. Ήηαλ γηνο ηνπ ςαξά Εεβεδαίνπ 

θαη ηεο αιψκεο. Ζ αιψκε ήηαλ 

ζπγγελήο, ίζσο εμαδέιθε ηεο Θενηφθνπ, 

πνπ ζεκαίλεη φηη ν Ησάλλεο θαη ν Ηάθσβνο 

ήηαλ θαηά ζάξθα μαδέιθηα ηνπ Κπξίνπ θαη 

ζ‟ απηφ ίζσο έγθεηηαη ε νηθεηφηεηά ηνπο κε 

Απηφλ, ηδηαίηεξα ηνπ Ησάλλε.  

Ήηαλ αδεξθφο ηνπ απνζηφινπ Ηαθψβνπ. 

Ο Ησάλλεο, αθνχ πήξε θάπνηα κφξθσζε, καδί κε ηνλ αδεξθφ ηνπ Ηάθσβν αθνινχζεζαλ ην 

επάγγεικα ηνπ παηέξα ηνπο. Έγηλαλ ςαξάδεο ζηε ιίκλε Γελλεζαξέη. Ο παηέξαο ηνπ 

δηαηεξνχζε επηθεξδή θαη εχξσζηε αιηεπηηθή επηρείξεζε, έρνληαο δηθφ ηνπο πινίν θαη 

εξγάηεο (Μαξθ.1,20). Απφ ηνπο γνλείο ηνπο ηα δπν αδέξθηα έκαζαλ λα ζέβνληαη ην Θεφ. 

 

Σν 14ν έηνο ηεο βαζηιείαο ηνπ Ρσκαίνπ Απηνθξάηνξα Γνκεηηαλνχ ην 94 ή 95 κ.ρ ν 

Δπαγγειηζηήο Ησάλλεο εμνξίζηεθε απφ ηελ Έθεζν ζηε Πάηκν. Δθεί ζχκθσλα κε ηε 

παξάδνζε ζε κηα ζπειηά πνπ ππάξρεη θαη ζήκεξα θαη νλνκάδεηαη "Ηεξφλ ζπήιαηνλ ηεο 

Απνθαιχςεσο" ν Ησάλλεο ζπλνκίιεζε κε ηνλ Θεφ θαη εθείλνο ηνπ απνθάιπςε ην πξνθεηηθφ 

βηβιίν ηεο Απνθάιπςεο πνπ ν Ησάλλεο θαηέγξαςε κε ηε βνήζεηα ηνπ καζεηή ηνπ 

Πξφρνξνπ. 

Ζ παξάδνζε επίζεο ππνζηεξίδεη φηη κέζα ζηε ζπειηά ζρίζηεθε ν βξάρνο θαη απφ εθεί, απφ 

ηξεηο κηθξφηεξεο ζρηζκέο πνπ ζπκβνιίδνπλ ηελ Αγία ηξηάδα, αθνχγνληαλ ε θσλή ηνπ Θενχ 

φηαλ ππαγφξεπε ζηνλ Ησάλλε ην θείκελν ηεο Απνθάιπςεο. 

 

ηαλ βαζίιεπε ν απηνθξάηνξαο Σξαταλφο χζηεξα απφ ηνλ Νεξνπάλ θαηά ην έηνο 98, 

ζηάιζεθαλ βαζηιηθά γξάκκαηα ζηελ Πάηκν πνπ θαινχζαλ ηνλ Ησάλλε απφ ηελ εμνξία. 

Ήζειε ινηπφλ ν Ησάλλεο λ‟ αλαρσξήζεη απφ ηελ Πάηκν θαη λα πάεη ζηελ Έθεζν. Οη 

Υξηζηηαλνί φκσο ηεο Πάηκνπ ζξελνχζαλ θαη έθιαηγαλ γηα ηνλ απνρσξηζκφ ηνπ. Καη ηη δελ 

έθαλαλ γηα λα κε ράζνπλ ηέηνηνλ θαιφ Πνηκέλα. Δπεηδή φκσο δελ κπνξνχζαλ λα ηνλ 

εκπνδίζνπλ γη‟ απηφ πξφβαιαλ έλα δηπιφ δήηεκα ζηνλ κέγα Απφζηνιν. Γειαδή λα αθήζεη 

ζ‟ απηνχο αληί γηα ηνλ εαπηφ ηνπ ηνπο ιφγνπο ηνπ θαη λα γξάςεη ζε βηβιίν ην Μπζηήξην φιεο 

ηεο Οηθνλνκίαο ηνπ Υξηζηνχ. 
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Ο Ησάλλεο ινηπφλ, επεηδή ππάθνπζε ζηελ δίθαηε επηζπκία ηνπο αθ‟ ελφο, αθ‟ εηέξνπ δε 

παξαθηλήζεθε απφ ηελ ζεία Πξφλνηα, λήζηεςε ηξεηο κέξεο έρνληαο θαη ηνπο άιινπο 

Υξηζηηαλνχο λα λεζηεχνπλ θαη λα ηνλ βνεζνχλ κε ηελ πξνζεπρή. Αλέβεθε έπεηηα ζην βνπλφ 

πνπ ήηαλ εθεί κε ηνλ καζεηή ηνπ Πξφρνξν θαη αλέβαζε φιε ηνπ ηε ζθέςε ζηνλ Θεφ. Καη 

ακέζσο αθνχζηεθαλ βξνληέο θαη αζηξαπέο θνβεξέο θαη λα ζαιεχεηαη φιν ην βνπλφ, ψζηε ν 

καζεηήο ηνπ Πξφρνξνο πέθηεη απφ ηνλ θφβν ηνπ κε ην πξφζσπν ζηελ γε θαη γίλεηαη ζαλ 

λεθξφο. 

Ο Ησάλλεο φκσο δελ θνβήζεθε, αιιά ζηάζεθε φξζηνο. Δπεηδή ε ηέιεηα αγάπε πνπ είρε ζηνλ 

Θεφ έδησρλε ηνλ θφβν απ‟ ηελ θαξδηά ηνπ φπσο ν ίδηνο είπε «ε ηέιεηα αγάπε έμσ βάιιεη ηνλ 

θφβνλ» (Α΄ Ησάλ. 4,18). Άθνπζε ινηπφλ κηα βξνληεξή θσλή πνπ έιεγε απηά «ελ αξρή ήλ ν 

Λφγνο, θαη ν Λφγνο ήλ πξνο ηνλ Θεφλ θαη Θεφο ήλ ν Λφγνο» (Ησάλ. 1,1). 

Απηή ηελ θσλή ηελ θαλέξσζε ν Ησάλλεο ζηνλ καζεηή ηνπ Πξφρνξν, αθνχ πξνεγνπκέλσο 

ηνλ ζήθσζε απ‟ ην ρέξη θαη έδησμε απ‟ απηφλ ιίγν ηνλ θφβν. Αθνχ ηέιεησζε ινηπφλ φιν ην 

ζείν Δπαγγέιην θαη ην έγξαςε κε ην ρέξη ηνπ Πξνρφξνπ, ην παξέδσζε ζηνπο Υξηζηηαλνχο 

πνπ ην δήηεζαλ. Απφ θεη δηαδφζεθε ζ‟ φια ηα πέξαηα ηνπ θφζκνπ. 

 

Ο Ησάλλεο απφ κηθξφο ππήξμε πηζηφο καζεηήο ηνπ Ησάλλνπ ηνπ Πξνδξφκνπ. Με κεγάιε 

πξνζνρή άθνπε απφ ηνλ κεγάιν εξεκίηε θαη πξνθήηε ηηο πεξί ηνπ Μεζζία πξναγγειίεο ηνπ. 

Δπηζπκνχζε κε ιαρηάξα λα έξζεη Δθείλνο ζηηο κέξεο ηνπ θαη λα ηνλ γλσξίζεη. Κάπνηα κέξα ν 

Βαπηηζηήο, έρνληαο καδί ηνπ ηνπο δπν καζεηέο ηνπ Ησάλλε θαη Αλδξέα, είδε ηνλ Ηεζνχ λα 

βαδίδεη θνληά. Σφηε καξηχξεζε γη‟ Απηφλ ιέγνληαο: «ίδε ν Ακλφο ηνπ Θενχ» (Ησάλ. 1,35-40). 

Ακέζσο νη δπν καζεηέο αθνινχζεζαλ ηνλ Ηεζνχ θαη ηνλ ξψηεζαλ πνπ κέλεη. Απηφο ηνπο 

είπε: «έξρεζζε θαη ίδεηε» (Ησάλ. 1,40). Απηνί είδαλ πνπ κέλεη θαη έκεηλαλ καδί Σνπ φιε ηελ 

εκέξα. Ο Ησάλλεο ζπγθηλήζεθε αθάληαζηα απφ απηή ηε ζπλάληεζε γη‟ απηφ καδί κε ηνλ 

αδειθφ ηνπ Ηάθσβν, πήξαλ ηε κεγάιε απφθαζε ρσξίο θαλέλα δηζηαγκφ , άθεζαλ ηελ 

αιηεπηηθή επηρείξεζε θαη αθνινχζεζαλ ηνλ Κχξην κε αθνζίσζε θαη αγάπε (Μαηζαίνο 4, 21-

22. Μάξθνο 1, 19-20. Λνπθάο 5, 1-11). Σνλ αθνινχζεζαλ ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο δεκφζηαο 

δσήο ηνπ επί ηξία ρξφληα 

Μέζα απφ ηα θείκελα ηεο Καηλήο Γηαζήθεο ιακβάλνπκε, ζε ζρέζε κε ηνπο πεξηζζφηεξνπο 

Απνζηφινπο, αξθεηέο πιεξνθνξίεο γηα ηνλ Ησάλλε. πκπεξαίλεηαη φηη ήηαλ ν κηθξφηεξνο 

ζηελ ειηθία καζεηήο ηνπ Κπξίνπ, ζρεδφλ έθεβνο. Ο ππέξνρνο ραξαθηήξαο ηνπ, ε ππαθνή 

ηνπ, ε πίζηε θαη ε αθνζίσζή ηνπ ζηνλ Κχξην, είραλ σο ζπλέπεηα λα είλαη ιίαλ αγαπεηφο απφ 

ηνλ Ηεζνχ θαη ηνπο άιινπο απνζηφινπο. Δμ‟ αηηίαο ηνπ ζπάληνπ απζνξκεηηζκνχ ηνπ 

επνλνκάζηεθε απφ ηνλ Κχξην Βναλαξγέο (= πηφο βξνληήο), φπσο θαη ν αδειθφο ηνπ 

Ηάθσβνο. 
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Ο Ησάλλεο ππήξμε ν θαη‟ εμνρήλ αγαπεκέλνο καζεηήο ηνπ Κπξίνπ, ελψ καδί κε ηνλ Πέηξν 

θαη ηνλ Ηάθσβν απνηέιεζε ην ζηελφ θχθιν ησλ καζεηψλ ηνπ Κπξίνπ. Χο ζηελφο καζεηήο ηνπ 

Κπξίνπ επηχρεζε λα δεη ην ζαχκα ηεο Μεηακνξθψζεσο ηνπ Κπξίνπ ζην φξνο Θαβψξ, φπνπ 

καδί κε ηνλ Πέηξν θαη ηνλ Ηάθσβν άθνπζαλ ηελ θσλή ηνπ Θενχ Παηξφο πνπ έιεγε: «νχηνο 

εζηίλ ν πηφο κνπ ν αγαπεηφο ελ ψ επδφθεζα απηνχ αθνχεηε» (Μαηζ. 17,1, Μάξθ. 9,2).  

Καηά ηε ηαχξσζε ηνπ Κπξίνπ απηφο καδί κε ιίγεο επζεβείο γπλαίθεο παξαβξέζεθαλ θάησ 

απφ ην ηαπξφ, ελψ φινη ηνλ είραλ εγθαηαιείςεη. Γη' απηφ θαη ν Κχξηνο αλαζέηεη ζηνλ 

αγαπεκέλν ηνπ καζεηή ηελ θξνληίδα ηεο Μεηέξαο ηνπ, ιέγνληάο ηεο «Γχλαη, ηδνχ ν πηφο 

ζνπ», θαη ζηνλ Ησάλλε «Ηδνχ ε κήηεξ ζνπ». Απφ ηελ ψξα εθείλε, πήξε ζην ζπίηη ηνπ ηελ 

Μεηέξα ηνπ Κπξίνπ. Καη φηαλ αλεζηήζε ν Κχξηνο, ν Ησάλλεο καδί κε ηνλ Πέηξν πήγαλ 

πξψηνη ζηνλ ηάθν. 

Ο Ησάλλεο ήηαλ επίζεο παξψλ ζηελ Αλάιεςε ηνπ Κπξίνπ θαη θαηά ηελ εκέξα ηεο 

Πεληεθνζηήο, καδί κε ηνπο άιινπο καζεηέο, δέρηεθε ηελ επηθνίηεζε ηνπ Αγίνπ Πλεχκαηνο. 

Μέρξη ηελ Κνίκεζε ηεο Θενηφθνπ έκεηλε ζηα Ηεξνζφιπκα, ππεξεηψληαο ηελ ζ‟ φιεο ηηο 

αλάγθεο. Έηζη ν Ησάλλεο αλαδείρηεθε ν αγαπεκέλνο καζεηήο ηνπ Ηεζνχ θαη ν καζεηήο ηεο 

αγάπεο. Όζηεξα απφ ηελ επηθνίηεζε ηνπ Αγίνπ Πλεχκαηνο ν Ησάλλεο άξρηζε λα θεξχηηεη κε 

ζάξξνο ην Υξηζηφ. Μαδί κε ηνλ Πέηξν δίδαμαλ ην Δπαγγέιην ζηε ακάξεηα (Πξάμ. 8,14). ηηο 

Πξάμεηο επίζεο βιέπνπκε πσο ν Πέηξνο θαη ν Ησάλλεο ζπλεξγάδνληαλ ζην ηεξαπνζηνιηθφ 

έξγν αξθεηέο θνξέο. Έηζη καδί ζπλειήθζεζαλ θαη νδεγήζεθαλ ελψπηνλ ηνπ ζπλεδξίνπ 

δηαθεξχζζνληαο ηελ πίζηε ηνπο (Πξάμεηο 4, 1-23). Σφζνο ήηαλ ν δήινο θαη ε θξνληίδα ηνπ 

γηα ηελ πξψηε Δθθιεζία, ψζηε ν Παχινο ηνλ νλφκαζε ηηκεηηθά καδί κε ηνπο Πέηξν θαη 

Ηάθσβν ηνλ αδειθφζεν «ζηχινπο ηεο Δθθιεζίαο» (Γαιάηαο 2, 9). 

 

 

2.3 Οη πξαθηηθέο πξόγλσζεο ηνπ κέιινληνο ζηνπο αξραίνπο 

αλαηνιηθνύο ιανύο 

Απφ ηηο δεθάδεο γξαπηέο καξηπξίεο πνπ καο άθεζαλ νη πνιηηηζκνί ηεο αξραίαο Δγγχο 

Αλαηνιήο (Βαβπιψληνπ, Αζζχξηνη, Υαιδαίνη, θ.ά.), βξίζθνπκε πνιιά δείγκαηα πνπ καο 

θαλεξψλνπλ φηη  ν θφβνο γηα ην κέιινλ θαη ε επηζπκία ηεο πξφγλσζεο ησλ θηλδχλσλ 

απαζρνινχζαλ έληνλα ηνπο αλζξψπνπο ζηελ αξραηφηεηα. Ζ αζηξνινγία ζεσξείηαη ε πην 

ραξαθηεξηζηηθή κνξθή ηεο βαβπισληαθήο καληηθήο. Οη Βαβπιψληνη ήηαλ νη πξψηνη πνπ 

θαηαζθεχαζαλ σξνζθφπηα ζέηνληαο ηηο βάζεηο γηα ηελ αλάπηπμε ηεο αζηξνινγίαο θαη ζε 

απηνχο νθείιεηαη ε επηλφεζε ηνπ δσδηαθνχ θχθινπ κε ηα γλσζηά δψδεθα δψδηα. Δπίζεο, νη 

Υαιδαίνη κάγνη ππήξμαλ δηάζεκνη ζηελ θιαζηθή αξραηφηεηα. Ζ κεγάιε επηηνκή ηνπο 

πεξηειάκβαλε ηελ εξκελεία ησλ νησλψλ αλάινγα κε ηηο θηλήζεηο ησλ άζηξσλ, ηηο κεηαμχ 
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ηνπο ζρέζεηο θαη ηα νπξάληα θαηλφκελα. Οη πξνκαληείεο αθνξνχζαλ ζπλήζσο νιφθιεξε ηε 

ρψξα θαη ηελ ηχρε ηνπ βαζηιηά. Ζ παιαηφηεξε φκσο θαη εγθπξφηεξε κέζνδνο καληηθήο ήηαλ 

ε επαηνκαληεία , ε εμέηαζε δειαδή ηνπ ζπθσηηνχ θαη ησλ εληνζζίσλ ησλ δψσλ πνπ 

ζπζίαδαλ, γηα ηελ νπνία ππήξρε κηα κεγάιε πξαγκαηεία, απνηεινχκελε απφ πνιιά βηβιία 

ρσξηζκέλα ζε θεθάιαηα, φπνπ ήηαλ θαηαγξακκέλεο πεξί ηηο δέθα ρηιηάδεο παξαηεξήζεηο, 

ζπλνδεπφκελεο θακηά θνξά απφ ζρφιηα, πνπ έδηλαλ αθνξκή γηα πξνκαληείεο. Μία άιιε 

καληηθή ζπιινγή, απνηεινχκελε απφ εθαηφ θαη πιένλ πηλαθίδεο, πεξηείρε πνηθίιεο 

παξαηεξήζεηο ζρεηηθά κε ηα δηάθνξα γεγνλφηα ηεο θαζεκεξηλήο δσήο θαη ηε θπζηθή ή 

αθχζηθε ζπκπεξηθνξά ησλ θαηνηθίδησλ δψσλ.  Σέινο, πνιιέο άιιεο κνξθέο καληείαο (ι.ρ 

νλεηξνζθνπία θ.ι.π.) απνηέιεζαλ ην αληηθείκελν κηα πινχζηαο εηδηθήο θηινινγίαο. 

 

 

2.4 Λατθέο δνμαζίεο θαη ζεκεξηλέο δηαδεδνκέλεο πξαθηηθέο καληείαο 

Αλέθαζελ ππήξραλ θαη εμαθνινπζνχλ λα ππάξρνπλ καληηθέο πξαθηηθέο θαη ηειεηνπξγίεο 

πνπ κπνξνχλ λα πξαγκαηνπνηεζνχλ απφ νπνηνλδήπνηε επηζπκεί λα κάζεη ηα κειινχκελα 

θαη λα αληηκεησπίζεη θάπνην πξφβιεκα πνπ πξνέθπςε . ηέηνηνπ είδνπο γλσζηέο πξαθηηθέο 

είλαη: 

 Η ορληζοκαληεία ή οηφλοζθοπία , ε πξφβιεςε δειαδή ηνπ κέιινληνο κε βάζε 

ηελ παξαηήξεζε θαη ηελ εξκελεία ηνπ πεηάγκαηνο ησλ πνπιηψλ ,ησλ θξσγκψλ 

ηνπο θ.ιπ. 

 Η κεηεφροκαληεία , ε πξφβιεςε δειαδή ηνπ κέιινληνο κε βάζε ηελ παξαηήξεζε 

θαη ηελ εξκελεία θπζηθψλ θαηλνκέλσλ φπσο νη εθιείςεηο , νη ζεηζκνί , νη βξνληέο 

θαη άιια αζπλήζηζηα ζπκβάληα νπνηνπδήπνηε  είδνπο .  

 Η ολεηροκαληεία , ε εξκελεία δειαδή ησλ νλείξσλ γηα ηελ πξφβιεςε ηνπ 

κέιινληνο [πξνθεηηθά φλεηξα] . 

 Η θιεροκαληεία , ε πξφβιεςε δειαδή ηνπ κέιινληνο κε ρξήζε ησλ δαξηψλ ή ησλ 

θιήξσλ. 

 Η ραβδοκαληεία , ε πξφβιεςε δειαδή ηνπ κέιινληνο κε ηε ρξήζε ξάβδσλ. 

 Η ζπιατλοζθοπεία , ε πξφβιεςε δειαδή ηνπ κέιινληνο κε ηελ παξαηήξεζε ησλ 

ζπιάρλσλ ζθαγκέλνπ δψνπ . 

 Η λεθποκαληεία [ή λεθσοκαληεία] ,ε καληεία δειαδή θαηά ηελ νπνία γίλεηαη 

επίθιεζε ησλ ςπρψλ ησλ λεθξψλ γηα επηθνηλσλία λε ηνπο δσληαλνχο . 

 Η πσροκαληεία ,ε πξφβιεςε δειαδή ηνπ κέιινληνο κε βάζε ηελ παξαηήξεζε ηεο 

θσηηάο , φπνπ αμηνπνηνχληαη σο ζεκάδηα θακέλα αληηθείκελα , ζθάγηα θ.ιπ. 
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 Η οκοπιαηοκαληεία , ε πξφβιεςε δειαδή ηνπ κέιινληνο κε βάζε ηελ 

παξαηήξεζε ηεο σκνπιάηεο ηνπ αξληνχ ή ηνπ θαηζηθηνχ . 

 Η τεηροκαληεία , ε πξφβιεςε δειαδή ηνπ κέιινληνο κε βάζε ηελ παξαηήξεζε 

ησλ γξακκψλ ζην εζσηεξηθφ ηεο παιάκεο . 

 Η ταρηοκαληεία , ε πξφβιεςε δειαδή ηνπ κέιινληνο κε βάζε ηελ ηπραία ζεηξά , 

ηνπνζέηεζε ησλ ηξαπνπιφραξησλ θαη ηνπο ζπλδπαζκνχο πνπ απηή επηηξέπεη [εδψ 

ρξεζηκνπνηείηαη θαη ε εηδηθή γηα ηελ πεξίπησζε ηξάπνπια Σαξφ ]. 

 Η θαθεκαληεία , ε πξφβιεςε δειαδή ηνπ κέιινληνο κε ηελ παξαηήξεζε ηνπ 

ππνιείκκαηνο[θαηαθάζη] ηνπ θαθέ ζηνλ πάην ηνπ θιηηδαληνχ ή ησλ θπζαιίδσλ ηνπ 

θαθέ [θνπζθάιεο]. 

 Το φροζθόπηο ,ην δηάγξακκα ηνπ νπξαλνχ πνπ δείρλεη ηεο ζέζεηο ηνπ Ήιηνπ , ηεο 

ειήλεο θαη ησλ πιαλήησλ ζε νξηζκέλε ρξνληθή ζηηγκή θαη ρξεζηκνπνηείηαη απφ 

ηνπο αζηξνιφγνπο γηα ηελ πξφβιεςε  ηνπ κέιινληνο .  

 Η ελέργεηα ηφλ κέληηοσκ , πξνζψπσλ πνπ παξνπζηάδνληαη σο κεζνιαβεηέο 

αλάκεζα ζην γήηλν θαη ηνλ ππεξθπζηθφ θφζκν ησλ πλεπκάησλ , κεηαθέξνληαο ηα 

κελχκαηά ηνπο ζρεηηθά κε πξνβιήκαηα θαη εξσηεκαηηθά γηα ην κέιινλ πνπ 

απαζρνινχλ δηάθνξνπο αλζξψπνπο . 

Oλεηξνκαληεία 

Ζ νλεηξνκαληεία απνηειεί παιηά ζπλήζεηα ησλ Διιήλσλ θαη θπξίσο ησλ Μαληαηψλ, νη νπνίνη 

δέρηεθαλ πνιχ αξγά ην ρξηζηηαληζκφ, δηαηεξψληαο έηζη παιηέο εηδσινιαηξηθέο ζπλήζεηεο. 

ηεξίδεηαη ζηελ θνηλή αληίιεςε φηη κε ηα φλεηξα πξνιέγεη ν Θεφο ζηνλ άλζξσπν θάηη πνπ 

πξφθεηηαη λα γίλεη ζην κέιινλ. ην Βπδάληην πνιινί ζπλήζηδαλ λα θνηκνχληαη πάλσ ζε 

ηάθνπο γηα λα δνπλ φλεηξα πνπ ζα ηνπο θαλέξσλαλ ην κέιινλ.  

ήκεξα πνιινί αθφκα πηζηεχνπλ ζηα φλεηξα θαη δίλνπλ δηάθνξεο 

εξκελείεο γη' απηά, φπσο:  

 Κίηξηλν ρξψκα: Σίπνηε επράξηζην αξξψζηηεο, κίζνο, απηζηίεο, 

απάηεο, δπζάξεζηεο εηδήζεηο  

 Γχπαο: Αξξψζηηα θαη κάιηζηα ζνβαξή  

 Φίδη: ηαλ ην δεηο ζηνλ χπλν ζνπ ζεκαίλεη φηη έρεηο ερζξφ.  

 Υειψλα: ιεο ζνπ νη ππνζέζεηο ζα βξαδππνξήζνπλ θαη αηηία είζαη 

εζχ, γηαηί δελ απνθαζίδεηο λα δείμεηο δξαζηεξηφηεηα.  

  Πνληίθηα: ηαλ δεηο φηη ζην ζπίηη ζνπ ηξέρνπλ πνληίθηα ζεκαίλεη πσο ζα έρεηο κηθξνθινπέο 

θαη ζπαηάιεο.  
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 Πέλζνο: ηαλ βιέπεηο λχκθε θαη γακπξφ ζεκαίλεη φηη ζα έρεηο θαθνηπρία.  

 Γπκλφο: ηαλ βιέπεηο άληξα γπκλφ ζα έρεηο ζάλαην.  

 Γφληηα: ηαλ βιέπεηο πσο βγαίλνπλ ηα δφληηα ζνπ θαη πνλάο ζα αθνχζεηο ζάλαην.  

 Γνπξνχλη: Θα ράζεηο ηελ ππφιεςή ηνπ.  

 Φφξεκα: Αιιάδεη ε ηχρε ζνπ.  

  Υειηδφλη: Αγγειηνθφξνο θαιψλ λέσλ.  

  Κξεκκχδηα: Αλ ηα θαζαξίδεηο ζα θιάςεηο.  

  Ηρζπνπσιείν: Να πξνζέρεηο λα κελ αγνξάδεηο ζαπηκέλα ςάξηα θαη θξέαηα.  

  Πεξηζηέξη: ηαλ ην δεηο ζηνλ χπλν ζνπ ζεκαίλεη επηπρία.  

  Μσξφ: Θα έρεηο ζηελνρψξηα.  

  Κφθθηλν αίκα: Θα ζαο ζπκβεί κεγάιν θαθφ.  

  Νεθξφο: ηαλ δεηο θάπνην λεθξφ ζεκαίλεη φηη πέζαλε ην θαθφ ηνπ  

 

Νεθξνκαληεία 

Νεθξνκαληεία (φπσο πξνζδίδεη θαη ε νλνκαζία >λεθξφο-καληεία) είλαη ε καγεία 

επηθνηλσλίαο κε ηηο ςπρέο ησλ λεθξψλ κε ζθνπφ ηελ ζπιινγή ρξήζηκσλ πιεξνθνξηψλ. 

Δίλαη κία απφ ηηο αξραηφηεξεο ηέρλεο καγείαο.  

Σν πξψην Νεθξνκαληείν ηνπ θφζκνπ θηίζηεθε δίπια ζηνλ πνηακφ Αρέξνληα, φπνπ βάζε ηνπ 

δφγκαηνο ηνπ Διιεληθνχ 

Παλζετζκνχ, είλαη ε Πχιε γηα 

ηνλ θφζκν ηνπ Άδε, ηνλ θφζκν 

ησλ λεθξψλ.   

Καηά ηελ δηάξθεηα ηνπ 

Μεζαίσλα, ε Νεθξνκαληεία 

απαγνξεχηεθε απφ ηελ 

Καζνιηθή Δθθιεζία θαη νη 

Νεθξνκάληεο θαηαδηθάδνληαλ 

ζηελ ππξά ή ηελ θξεκάια, 

αιιά ην πεξίεξγν είλαη φηη 

εθείλε ηελ πεξίνδν ε 

Νεθξνκαληεία άλζηζε θαη εμαπιψζεθε κε ηξνκεξή ηαρχηεηα! Καηά εθείλε ηελ πεξίνδν, ε 

Σέρλε ηεο Νεθξνκαληείαο άξρηζε επίζεο λα επεξεάδεηαη έληνλα απφ ηνλ Ηζιακηθφ 

κπζηηθηζκφ, ηελ Δβξατθή παξάδνζε θαη ηελ Υξηζηηαληθή ζενθηινζνθία. Ο Θεφο Άδεο άιιαμε 

γηα άιιε κηα θνξά νλφκαηα θαη ραξαθηεξηζηηθά. 
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Ο λεθξνκάληεο επηθνηλσλεί κε έλα εχθνια πξνζβάζηκν πλεχκα πνπ κπνξεί λα θαηέρεη 

πιεξνθνξίεο πνπ απηφο ρξεηάδεηαη θαη πνπ δελ ελαληηψλεηαη ηεο ζέιεζεο ηνπ λεθξνχ. 

Νεθξνκάληεο πνιιέο θνξέο αλάγθαδαλ ηηο ςπρέο λα απνθαιχςνπλ ηα κπζηηθά ηνπο ελάληηα 

ζηε ζέιεζή ηνπο, ην νπνίν είρε απνδεηρζεί πνιχ επηθίλδπλν. 

Ζ Παξαδνζηαθή Νεθξνκαληεία βαζηδφηαλ πάλσ ζηε ρξήζε ησλ ιεηςάλσλ ηνπ λεθξνχ σο 

γέθπξα επηθνηλσλίαο κε ηελ "ζθηά" ηνπ λεθξνχ αηφκνπ. Σέηνηα ιείςαλα ήηαλ θφθθαια, 

δέξκα, καιιηά θαη λχρηα ηνπ πηψκαηνο, θαη κέιε ηνπ ζψκαηνο φπσο ρέξηα, δφληηα θαη κάηηα. 

Σν θξαλίν ζεσξνχζαλ πσο ήηαλ ηδηαίηεξα ρξήζηκν, κηαο θαη "ζηέγαδε" ηα φξγαλα ησλ 

αηζζήζεσλ ηεο φξαζεο θαη αθνήο, ηηο αηζζήζεηο κε ηηο 

νπνίεο ν λεθξφο απνθηνχζε κπζηηθά.  

ήκεξα νη γλψζεηο πάλσ ζηελ ρξήζε ιείςαλσλ έρεη 

ραζεί, ιφγσ ηεο έληνλεο δηακαξηπξίαο πνπ πξνθαινχζε 

ε βεβήισζε ησλ λεθξψλ, νπφηε θαη ε «παξαδνζηαθή» 

επίθιεζε λεθξψλ δελ είλαη πιένλ εθηθηή.   

Ζ Νεθξνκαληεία δελ έρεη θακία ζρέζε κε δαίκνλεο, 

λεθξνηαθεία, ζπζίεο αίκαηνο θαη «ζπκβφιαηα κε ηνλ 

Γηάβνιν». Οη Νεθξνκάληεο θαινχλ ηα πλεχκαηα λεθξψλ 

γηα λα ηα ξσηήζνπλ γηα ην κέιινλ, κηαο θαη πηζηεχνπλ φηη 

φηαλ θάπνηνο πεζάλεη δελ πεξηνξίδεηαη πιένλ απφ ηελ 

πιηθή ηνπ ππφζηαζε θαη είλαη ηθαλφο λα δεη ζην παξειζφλ 

θαη ζην κέιινλ. 

 

Υεηξνκαληεία 

 

Σε κνίξα καο ηε θηηάρλνπκε κε ηα ρέξηα καο ή... είλαη γξακκέλε απφ πξηλ ζε απηά, άξα δελ 

κπνξνχκε λα αιιάμνπκε ηίπνηα ζηε δσή καο; Κάπνηνη πηζηεχνπλ φηη ε  αιήζεηα βξίζθεηαη 

θάπνπ ζηε κέζε, δειαδή  ζπκβαίλνπλ θαη ηα δχν. Απφ ηε κηα ηα ρέξηα καο έρνπλ ζεκάδηα 

θαη ζηνηρεία πνπ απνθσδηθνπνηψληαο ηα θαη ζπγθξίλνληαο ηα κπνξνχκε λα πξνβιέςνπκε 

ην κέιινλ καο, απφ ηελ άιιε, αλάινγα κε ηηο δηθέο καο ελέξγεηεο, λέεο γξακκέο 

δεκηνπξγνχληαη θαη άιιεο εμαζζελνχλ ζε απηά πξάγκα πνπ ζεκαίλεη φηη «ζπλ Αζελά θαη 

ρείξα θίλεη». 

Ζ γλψζε θαη ε δηάδνζε ηεο ρεηξνκαληείαο ράλεηαη κέζα ζηα βάζε ησλ αηψλσλ. Οη ηλδηθέο 

Βέδεο είλαη έλα απφ ηα αξραηφηεξα θείκελα πνπ ζψδνληαη κέρξη ζήκεξα θαη αλαθέξνληαη κε 

ζεηηθφ ηξφπν ζε απηή ηελ ηέρλε, ελψ νη βνπδηζηέο κνλαρνί θπιάζζνπλ κε πεξηζζή επιάβεηα 

ζπνπδαίεο αξραίεο κειέηεο.  
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Απηνί φκσο πνπ βάθηηζαλ ηε ρεηξνκαληεία είλαη νη Έιιελεο πξφγνλνη καο απφ ηελ αξραία 

ιέμε «Υεηξ». Ο Αλαμαγφξαο δίδαμε ηε ρεηξνκαληεία θαη ηελ εθάξκνζε ην 423 π.Υ. ελψ 

ππνζηήξηδε φηη «ν άλζξσπνο νθείιεη ηελ ππεξνρή ηνπ ζηα ρέξηα ηνπ».  

Ο Μέγαο Αιέμαλδξνο είρε ιάβεη ζαλ δψξν κηα παλάξραηα κειέηε γηα ηε ρεηξνκαληεία 

θακσκέλε κε ρξπζά γξάκκαηα ε νπνία είρε αλαθαιπθζεί ηπραία ζε έλαλ βσκφ πνπ ήηαλ 

αθηεξσκέλνο ζηνλ ζεφ Δξκή, ελψ ζνθά πλεχκαηα ηεο αξραηφηεηαο φπσο ν Αξηζηνηέιεο 

παξαδέρηεθαλ ηελ αιήζεηα ηεο. Ο κεγάινο θηιφζνθνο πξηλ απφ πνιινχο αηψλεο έιεγε φηη 

ην ρέξη είλαη ην φξγαλν ησλ νξγάλσλ, ν ελεξγφο παξάγνληαο ησλ παζεηηθψλ δπλάκεσλ 

φινπ ηνπ ζπζηήκαηνο.   

Οη ππνζηεξηθηέο ηεο ρεηξνκαληείαο ζηεξίδνληαη ζηε θξάζε ηεο Παιαηάο Γηαζήθεο:   «ἐλ 

τεηρὶ παληὸς ἀλζρώποσ θαηαζθραγίδεη, ἵλα γλῷ πᾶς ἄλζρφπος ηὴλ ἑασηοῦ 

ἀζζέλεηαλ» ( Ηώβ. 37,7) ηελ  νπνία απνκνλψλνπλ απφ ην ζπλνιηθφ θείκελν θαη ηεο δίλνπλ 

ηελ εμήο εξκελεία: « Ο Θεόο έβαιε ζεκάδηα ή ζθξαγίδεο ζηα ρέξηα ησλ αλζξώπσλ γηα λα 

γλσξίδνπλ απηνί απηά πνπ ζα ηνπο  ζπκβνύλ». 

κσο ε εξκελεία απηψλ ησλ ζηίρσλ είλαη πνιχ δηαθνξεηηθά θαη αλαθέξεηαη ζε δηαθνξεηηθφ 

ζέκα. Ο Ηψβ είλαη έλα απφ ηα βηβιία ηνπ θαλφλα ηεο Παιαηάο Γηαζήθεο πνπ ζηνλ ειιεληθφ 

θαλφλα εληάζζεηαη ζηε ζπιινγή ησλ Πνηεηηθψλ ή Γηδαθηηθψλ βηβιίσλ. Δθεί θαηαδεηθλχεηαη ε 

κηθξφηεηα ηνπ αλζξψπνπ απέλαληη ζηελ παληνδπλακία θαη καθξνζπκία ηνπ Θενχ θαη 

εγθσκηάδεηαη παλζνθία ηνπ. Ο Ηψβ ήηαλ πξφζσπν πνπ έδεζε πεξίπνπ ην 1600 π.ρ. ιίγν 

πξηλ ηνλ Μσυζή.  Ζ θαηαγσγή ηνπ θαη ν βίνο ηνπ αλαθέξνληαη ζην νκψλπκν βηβιίν ηεο 

Παιαηάο Γηαζήθεο. χκθσλα κε απηφ, ν Ηψβ ήηαλ πνιχ πινχζηνο αιιά θαη επζεβήο, 

ελάξεηνο θαη δίθαηνο. Δίρε επηά γηνπο θαη ηξεηο θφξεο, πνπ φηαλ δηαζθέδαδαλ κεηαμχ ηνπο ν 

Ηψβ πξνζέθεξε ζπζίεο ζηνλ Θεφ γηα λα ηα πξνθπιάμεη απφ ηπρφλ ακαξηίεο. 

Ο Θεφο, γηα λα δνθηκάζεη ηελ πίζηε ηνπ Ηψβ, άθεζε ηνλ αηαλά λα ηνλ πεξάζεη απφ 

ζθιεξέο δνθηκαζίεο θαη κεγάιεο ζηελνρψξηεο: έραζε ηα παηδηά ηνπ θαη ηελ πεξηνπζία ηνπ. 

Αθφκα, πξνζβιήζεθε απφ θνβεξή αζζέλεηα, (θάηη ζαλ ιέπξα) θαη γέκηζε απφ πιεγέο. 

Παξφια απηά δελ παξαπνλέζεθε ζηνλ Θεφ θαη ππέκεηλε, παξφηη εκθαλίδεηαη λα ιέεη ζε ηξεηο 

θίινπο πνπ είραλ έξζεη θνληά ηνπ γηα λα ηνλ παξεγνξήζνπλ φηη αδίθσο πάζρεη θαη είλαη 

αζψνο. 

Χο αληακνηβή γηα ηελ ππνκνλή ηνπ, πνπ έκεηλε παξνηκηψδεο, αθνχ ζηελ ειιεληθή γιψζζα 

ππάξρεη ε έθθξαζε «Ηψβεηνο ππνκνλή», ν Ηψβ απνθαηαζηάζεθε απφ ηνλ Θεφ ζηελ αξρηθή 

ηνπ θαηάζηαζε πγείαο θαη επδαηκνλίαο, θαη κάιηζηα κε κεγαιχηεξα πινχηε. 

Ζ απάληεζε ηνπ Θενχ πξνο ηνλ Ηψβ επηβεβαηψλεη φηη ην πξφβιεκα ηεο ζρέζεο ηνπ θαθνχ 

κε ηε ζεία δηθαηνζχλε γηα ηηο δπλαηφηεηεο ηεο αλζξψπηλεο ινγηθήο παξακέλεη άιπην. Ο 
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άλζξσπνο νθείιεη λα γλσξίζεη ηα φξηα ηνπ σο δεκηνχξγεκα θαη λα αλαγλσξίζεη ηελ 

παληνδπλακία ηνπ Θενχ, πξνο ηνλ νπνίν πξέπεη λα πξνζβιέπεη κε εκπηζηνζχλε. 

Παξαθάησ παξαζέηνληαη νη 11 πξψηνη ζηίρνη κεηαθξαζκέλνη ψζηε λα θαλεί ε πξαγκαηηθή 

ζεκαζία  ηνπ 7νπ ζηίρνπ ζην θεθάιαην 37 ηνπ Ηψβ: 

 

Ηώβ. 37,1                   Απφ ηελ θαηαηγίδα θαη ηελ αζηξαπήλ απηήλ εηαξάρζε ε θαξδία κνπ. 

αλ λα έθπγε θαη λα έπεζελ έμσ απφ ηνλ ηφπνλ ηεο. 

Ηώβ. 37,2                  Άθνπε ηελ απφ ηελ νξγήλ θαη ηνλ ζπκφλ ηνπ Κπξίνπ εθξεγλπκέλελ 

βξνληήλ απηή είλαη θσλή, πνπ εμέξρεηαη απφ ην ζηφκα ηνπ Κπξίνπ. 

Ηώβ. 37,3                  Καησ απφ ηα ζχλλεθα θαη εηο φινλ ην ζηεξέσκα ηεο αηκνζθαίξαο 

εμαπνιχεηαη ε αζηξαπή, πνπ καξηπξεί ηελ δχλακίλ ηνπ, θαη ην θσο ηεο απιψλεηαη έσο εηο 

ηα άθξα ηεο γεο. 

Ηώβ. 37,4                  Μεηά ηελ αζηξαπήλ ζα επαθνινπζήζε ε θσλή ηεο βξνληήο. Θα 

βξνληήζεη κε θσλήλ ππεξήθαλνλ θαη κεγαινπξεπή. Γελ ζα απνηξέςεη ηνπο θξφηνπο ηεο 

αζηξαπήο, δηφηη ζα ππαθνχζνπλ εηο ηελ ηδηθήλ ηνπ θσλήλ. 

Ηώβ. 37,5                  Θα βξνληήζεη  ν Παληνδχλακνο κε ηελ βξνληεξάλ ηνπ θσλήλ θαηά 

ηξφπνλ ζαπκαζηφλ, δηφηη απηφο έθακε θαη θάκλεη κεγάια έξγα, ηα νπνία εκείο δελ 

εκπνξνχκελ λα γλσξίζσκελ. 

Ηώβ. 37,6                  Απηφο δηαηάζζεη ην ρηφλη θαη ηνπ ιέγεη• Πήγαηλε, θαηέβα εηο ηελ γελ! 

Καηά δηαηαγήλ ηδηθήλ ηνπ γίλεηαη επίζεο ε ρεηκεξηλή βξνρή. Πίπηνπλ αη άθζνλαη βξνραί ηνπ 

ρεηκψλνο. 

Ηώβ. 37,7           ἐλ ρεηξὶ παληὸο ἀλζξώπνπ θαηαζθξαγίδεη, ἵλα γλῷ πᾶο ἄλζξσπνο 

ηὴλ ἑαπηνῦ ἀζζέλεηαλ. 

Ηώβ. 37,7                  Με ηα ρηόληα όκσο θαη κε ηηο βξνρέο δέλεη ηα ρέξηα ησλ 

αλζξώπσλ θαη θαηαπαύνπλ αη γεσξγηθαί εξγαζίαη, δηα λα κάζε ν άλζξσπνο ηελ 

αδπλακίαλ ηνπ. 

Ηώβ. 37,8         Καη απηά αθφκε ηα ζεξία εηζέξρνληαη εηο θάπνηνλ ζθέπελ, δηα λα εζπράζνπλ 

εηο ηαο θσιεάο ησλ. 

Ηώβ. 37,9          Απφ ηα απνηακηεπκέλα χδαηα επάλσ εηο ηα λέθε ηνπ νπξαλνχ επέξρνληαη 

κεγάιαη θαηαζηξνθαί θαη νδχλεο εμ αηηίαο απηψλ. Απφ ηα άθξα δε ηνπ βνξξά πξνέξρεηαη ην 

ςχρνο. 

Ηώβ. 37,10                Με ηελ παγσκέλελ πλνήλ ηνπ ηζρπξνχ βνξξά δεκηνπξγεί ηελ παγσληά, 

ζηξέθεη θαη θαζνδεγεί ην λεξφ, φπνπ θαη φπσο νχηνο ζέιεη. 

Ηώβ. 37,11                 Με ην εθιεθηφλ αγαζφλ, κε ην λεξφ, θαηαξηίδεη θαη ζπγθξνηεί ηελ 

λεθέιελ, ε νπνία, πξηλ δηαιπζεί εηο βξνρήλ, δηαζθνξπίδεη ην θσο ησλ αζηξαπψλ ηεο. 
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ην Παξάξηεκα ηεο εξγαζίαο ππάξρνπλ φινη νη ζηίρνη ηνπ 37νπ θεθαιαίνπ ηνπ Ηψβ φπσο 

αθξηβψο ππάξρνπλ ζην αληίζηνηρν θεθάιαην ηεο Παιαηάο Γηαζήθεο ζπλνδεπφκελνη απφ ηελ 

αληίζηνηρε κεηάθξαζε. 

Υαξηνκαληεία 

 

Σα ραξηηά κπνξνχλ λα δηαβαζηνχλ γηα ηνλ νπνηνλδήπνηε θαη κπνξνχλ λα απαληήζνπλ ζε 

κηα απιή εξψηεζε ή ζε πην βαζηά εξσηήκαηα. Ζ παξάδνζε ζέιεη ηελ ηξάπνπια πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα καληηθή λα εμππεξεηεί κφλν απηφλ ην ζθνπφ θαη λα θπιάζζεηαη 

ηπιηγκέλε ζε καχξν κεηάμη. Κάπνηνη επίζεο πηζηεχνπλ πσο αλ θπιάζζεηαη ζε ςειά 

ηνπνζεηεκέλα ξάθηα, απηφ απμάλεη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηά ηεο ζε επίπεδα πάλσ απφ ηελ 

χιε.   

 

Αλ ηα ραξηηά δηαβάδνληαη γηα θάπνηνλ άιιν, 

αλαθαηεχνληαη  πξψηα θαη έπεηηα δίλνληαη  

ζηνλ ελδηαθεξφκελν (θάπνηνη ππνζηεξίδνπλ 

φηη πξέπεη λα δίλνληαη ζην αξηζηεξφ ρέξη κε 

ην αξηζηεξφ ρέξη) λα ηα αλαθαηέςεη μαλά. 

Ζ ηξάπνπια είλαη ρσξίδεηαη  ζηα ηξία απφ 

απηφλ πνπ έζεζε ην εξψηεκα, μαλά κε ην 

αξηζηεξφ ρέξη θαη ηα ραξηηά κνηξάδνληαη 

θιεηζηά είηε αιιεινθαιππηφκελα είηε ζε θχθιν (ν ιφγνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ην αξηζηεξφ 

ρέξη είλαη γηαηί ζπκβνιίδεη ην αξηζηεξφ κέξνο ηνπ εγθεθάινπ, απηφ πνπ έρεη λα θάλεη κε ηε 

δηαίζζεζε). Σα ραξηηά πνπ ζα δηαβαζηνχλ δηαιέγνληαη ηπραία θαη κνηξάδνληαη. 

Έλαο ηξφπνο κνηξάζκαηνο είλαη ην κπζηηθφ κνίξαζκα ησλ επηά, πνπ εληζρχεη ηηο καγηθέο 

δπλάκεηο ηνπ θχθινπ ζρεκαηίδνληαο ην εμάγσλν αζηέξη, γλσζηφ θαη σο «θξαγίδα ηνπ 

νινκψληα», ζηε δχλακε ηεο νπνίαο πίζηεπαλ νη κεζαησληθνί αιρεκηζηέο. 

Αθνχ ηα ραξηηά αλαθαηεπηνχλ, δηαιέγνληαη επηά ραξηηά απφ έλαλ θχθιν πνπ ηα ραξηηά είλαη 

ην έλα πάλσ ζην άιιν ή απφ νιφθιεξε ηελ ηξάπνπια – ζε θάζε πεξίπησζε θιεηζηά. 

Αξρίδνληαο απφ ηε ζέζε «δψδεθα ε ψξα», κπαίλνπλ πξψηα έμη ραξηηά θιεηζηά ζηηο έμη 

ζέζεηο ηεο θξαγίδαο, κε ηε θνξά ησλ δεηθηψλ ηνπ ξνινγηνχ. Σν έβδνκν ραξηί ηνπνζεηείηαη 

ζην θέληξν. 

Σα πξψηα έμη ραξηηά αλνίγνληαη ζηε ζεηξά πνπ ήηαλ ηνπνζεηεκέλα ζην κνίξαζκα πξηλ 

αξρίζεη ε αλάγλσζε. Κνηηψληαο απηά ηα ραξηηά  γίλεηαη πξνζπάζεηα λα εληνπηζηεί  θάπνην 

ρξψκα πνπ λα μερσξίδεη ή θάπνην ηνπ νπνίνπ λα θάλεη αίζζεζε ε απνπζία.  Απηφ είλαη 
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πνιχ ζεκαληηθφ γηα ηα ίδηα ηα ραξηηά. Αλ γηα παξάδεηγκα ππάξρεη αθζνλία ησλ ζπαζηψλ, 

απηφ δείρλεη πσο ηα δεηήκαηα θαξηέξαο είλαη πην ζεκαληηθά. Σν ίδην θαη αλ εκθαλίδεηαη ην 

ίδην λνχκεξν θαη ζηα ηέζζεξα ρξψκαηα. Σέζζεξα ζην ίδην λνχκεξν ππεξηνλίδνπλ ην 

απνηέιεζκα. Σξία δειψλνπλ πσο δηαθνξεηηθέο δπλάκεηο εξγάδνληαη κε ζθνπφ ηελ αξκνλία, 

θαη δχν ζην ίδην λνχκεξν κπνξνχλ λα πξνβιέςνπλ ζπγθξνχζεηο, ζπκθηιίσζε ή κηα λέα 

ζχλδεζε, αλάινγα κε ην ρξψκα. Υξεζηκνπνηψληαο ην έλζηηθην  δηαβάδνληαη ηα έμη ραξηηά κε 

ηε ζεηξά πνπ κνηξάζηεθαλ, πξηλ αλνηρηεί απηφ πνπ βξίζθεηαη ζην θέληξν ηνπ θχθινπ θαη 

απνθαιχςεη ην κέιινλ. 

 

Ζ ζεκαζία ησλ ραξηηώλ  

Δπεηδή ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο ε ζέζε ησλ ραξηηψλ κπνξεί λα αιιάμεη ηε ζεκαζία ηνπο, ε 

αλάγλσζή ηνπο είλαη εμαηνκηθεπκέλε θαη ζρεηηθή. Απηά πνπ ζα πεξηγξάςνπκε εδψ είλαη 

γεληθά. Αιιά ε πείξα δείρλεη φηη αθφκα θαη έηζη κπνξεί λα είλαη πνιχ αθξηβήο. πσο ηηο 

πεξηζζφηεξεο θνξέο, ν Άζζνο έρεη ηε κεγαιχηεξε ζεκαζία θαη αμία. 

 

Σα παζηά 

 

Σα ζπαζηά ζπλδένληαη κε θηινδνμίεο θαη ηνλ ηξφπν πνπ ζα 

ηηο επηηχρνπκε, κε ζέκαηα θαξηέξαο, πγεία, επηρεηξήζεηο, 

ζπλεξγαζίεο, επηθνηλσλία θαη επεθηάζεηο δξαζηεξηνηήησλ. 

 

 

 

 

 

Οη Κνύπεο 

Σν ρξψκα απηφ 

ζπλδέεηαη κε ηελ 

αγάπε θαη ηα 

ζπλαηζζήκαηα, ηηο 

ζρέζεηο θαη ηε 

δηαίζζεζε, ηνπο λένπο 

πνπ άθεζαλ πίζσ 

ηνπο ηελ εθεβεία αιιά 

είλαη θάησ απφ ζαξάληα θαη ηνπο αλζξψπνπο πνπ αζρέησο ειηθίαο είλαη εξσηεπκέλνη. 
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Σα  Καξό 

 

 

 

Σα θαξφ αλαθέξνληαη ζε πξαθηηθά ζέκαηα 

– ρξήκαηα, ηδηνθηεζία, ζπίηη, δψα θαη 

παηδηά. Σν ρξψκα απηφ αληηθαηνπηξίδεη ηελ 

αμία ηεο ππνκνλήο. 

 

 

 

 

 

Σα Μπαζηνύληα 

 

Ίζσο ην πην ελδηαθέξνλ ρξψκα, ηα κπαζηνχληα 

ζρεηίδνληαη κε κεγαιχηεξνπο αλζξψπνπο θαη 

κε ηελ σξίκαλζε γεληθφηεξα. Απηφ ην ρξψκα 

ζπλδέεηαη κε ην δηδαθηηζκφ, ηελ επηζεκφηεηα 

θαη ηελ παξάδνζε, αληεπεμέξρεηαη ζε 

πξνθιήζεηο, εηδηθά φζεο ζέηνπλ πεξηνξηζκνχο 

θαη φζεο έρνπλ λα θάλνπλ κε ηε δηθαηνζχλε. 

 

 

Καθεκαληεία 

Καθεκαληεία είλαη ν απνζπκβνιηζκφο ησλ ζρεκάησλ πνπ αθήλεη ην θαηαθάζη ηνπ ειιεληθνχ 

θαθέ ζην θιηηδάλη καο. Δίλαη έλαο απφ ηνπο πην δηαδεδνκέλνπο ηξφπνπο πξφβιεςεο ηνπ 

κέιινληνο θαη νη ξίδεο ηνπ μεθηλνχλ απφ ηε Μηθξά Αζία.  

Ζ καληηθή ζρέζε ηεο θαθεκαληείαο κεηαδηδφηαλ απφ 

γεληά ζε γεληά θαη εθηφο απφ ηε γλψζε πνπ 

ρξεηαδφηαλ γηα ηελ εξκελεία  ησλ ζρεκάησλ 

απαξαίηεηε ήηαλ θαη ε δηαίζζεζε πνπ ζεσξείην 

θιεξνλνκηθφ ράξηζκα. 

«Ζ θαζεκεξηλή ρξήζε ηνπ θαθέ ήξζε ζηελ Διιάδα 

απφ ηα παξάιηα ηεο Μηθξάο Αζίαο κε ηνπο 
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πξφζθπγεο, θαη γη΄απηφ νη κπξληέο ζεσξνχληαη νη θαιχηεξεο θαθεηδνχδεο», καο ιέεη ν 

ιανγξάθνο θαη εθπαηδεπηηθφο θ. Σάζνο Αζαλαζφπνπινο, κέινο ηεο Διιεληθήο Λανγξαθηθήο 

Δηαηξείαο, κε κεηαπηπρηαθφ ζηε Λανγξαθία θαη ηνλ Πνιηηηζκφ απφ ην Παλεπηζηήκην Αζελψλ 

θαη δηπισκαηηθή εξγαζία κε ζέκα «Ζ καληεία ζηε ζχγρξνλε επνρή». «Ζ θαθεκαληεία ήηαλ ε 

πην εχθνιε ηερληθή καληείαο θαη νη παιηέο λνηθνθπξέο ζηε γεηηνληά ζπλήζηδαλ κεηά ηνλ 

πξσηλφ θαθέ ηνπο λα δεηνχλ απφ ηελ «εηδηθή» ηεο παξέαο λα αλαπνδνγπξίζεη ην θιηηδάλη 

θαη λα ξίμεη κηα καηηά ζηα κειινχκελα.» 

Απηνί πνπ ιέλε ηνλ θαθέ, ηνλ ζεξβίξνπλ ζε ιεπθφ θιηηδάλη κε θαξδχ ρείινο θαη ζηελφ πάην. 

Αθήλνπλ ιίγν θαθέ κέζα ζην θιηηδάλη θαη φρη κφλν ην θαηαθάζη θαη θξαηψληαο ην κε ην δεμί 

ρέξη ην γπξίδνπλ θπθιηθά – φπσο θηλνχληαη νη δείρηεο ηνπ ξνινγηνχ- ψζηε ην θαηαθάζη λα 

θαιχςεη ηα ηνηρψκαηα. θεπάδνπλ ην θιηηδάλη κε ην  

πηαηάθη  ηνπ, ην γπξίδνπλ αλάπνδα θαη ην αθήλνπλ 5 

ιεπηά λα ζηεγλψζεη γηα λα ζρεκαηηζηνχλ ηα 

ζχκβνια.  

Ηδηαίηεξε ζεκαζία δίλνπλ ζηελ ψξα πνπ ιέλε ηνλ 

θαθέ θαη νπσζδήπνηε πξηλ δχζεη ν ήιηνο. ζν πην 

μεθάζαξα είλαη ηα ζχκβνια, ηφζν πεξηζζφηεξε 

θαινηπρία ζαο πεξηκέλεη. Αλ δελ είλαη επδηάθξηηα, ηφηε ζαο πεξηκέλνπλ δπζθνιίεο θαη 

εκπφδηα. 

Σα Μέληηνπκ 

Άηνκα κε δηακεζηθέο ηθαλφηεηεο ππάξρνπλ ζε φινπο ηνπο ιανχο, απφ ηελ αξραηφηεηα κέρξη 

ζήκεξα, κε δηαθνξεηηθά νλφκαηα ζε θάζε επνρή θαη πνιηηηζκφ: κάληεηο, κάγνη, πξνθήηεο, 

βιέπνληεο (δηνξαηηθνί), επανηδνί, ππζίεο, νησλνζθφπνη, κπζηαγσγνί, ζεξαπεπηέο, 

βξαρκάλνη, ηεξνθάληεο, δηάκεζα, κέληηνπκ θ.ιπ. Σν θνηλφ ραξαθηεξηζηηθφ φισλ απηψλ είλαη 

ε ηθαλφηεηά ηνπο λα επηθνηλσλνχλ κε ηνλ αφξαην θφζκν 

ησλ πλεπκάησλ θαη λα κεηαθέξνπλ ζηνπο αλζξψπνπο ηα 

κελχκαηά ηνπο.   

Σα δηάκεζα, ζχκθσλα κε ηελ ζεσξία ηνπ Πλεπκαηηζκνχ, 

είλαη «ζπζθεπέο φισλ ησλ αλέκσλ», δειαδή κέζσ 

απηψλ είλαη δπλαηφλ λα επηθνηλσλήζεη νπνηνδήπνηε 

πλεχκα, είηε αγαζφ είηε πνλεξφ, φπσο αθξηβψο έλα 

ξαδηφθσλν κπνξεί λα αλακεηαδψζεη φζα κεηαδίδνληαη 

απφ νπνηνλδήπνηε ζηαζκφ, αξθεί λα ζπληνληζηεί ζηε ζπρλφηεηά ηνπ. Γηα ηνλ ιφγν απηφλ 
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είλαη αλαγθαίν, θαηά ηελ δηάξθεηα κηαο επηθνηλσλίαο, λα ιακβάλνληαη κέηξα ψζηε αθ‟ ελφο 

κελ λα δηαζθαιίδεηαη ε επηθνηλσλία κφλνλ κε ηα αγαζά πλεχκαηα, αθ‟ εηέξνπ δε λα 

απνθεχγεηαη ε εμαπάηεζε ή ε παξαπιάλεζε απφ ηα πνλεξά. 

Σξία βαζηθά κέηξα πξνθχιαμεο είλαη: 1) Ζ απνθπγή επαθήο κε δηάκεζν (κέληηνπκ) ην νπνίν 

δεηά άκεζα ή έκκεζα νπνηνδήπνηε είδνο πιηθήο ακνηβήο γηα ηηο ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξεη. 

2) Ζ απνθπγή ππνβνιήο εξσηεκάησλ πιηθνχ ή ζπκθεξνληνινγηθνχ πεξηερνκέλνπ 

(νηθνλνκηθνχ, εξσηηθνχ, θ.ιπ.) θαη 3) Ζ απνθπγή ελαζρφιεζεο κε δηακεζηθέο επηθνηλσλίεο 

ράξηλ αζηετζκνχ ή πεξηέξγεηαο. 

Α) Απφ απόςεσο ηξόπνπ επηθνηλσλίαο, ηα δηάκεζα ρσξίδνληαη ζε δχν κεγάιεο 

θαηεγνξίεο: ε εθείλα πνπ επηθνηλσλνχλ μππλεηά (ελ εγξεγόξζεη) θαη ζε εθείλα πνπ 

επηθνηλσλνχλ θαηφπηλ ππλψζεσο (ελ ππλώζεη). 

Β) Απφ απόςεσο ησλ εθδειώζεσλ, ηα δηάκεζα θαηαηάζζνληαη αλάινγα κε ην είδνο ηνπ 

θαηλνκέλνπ ην νπνίν παξάγεηαη.  

Δλαληίνλ ησλ δηακέζσλ θαη ηεο δηακεζηθήο ηθαλφηεηαο, έρνπλ δηαηππσζεί αξθεηέο 

αληηξξήζεηο θαη θαηεγνξίεο φπσο φηη ηα δηάκεζα είλαη απαηεψλεο, ή ηαρπδαθηπινπξγνί, νη 

νπνίνη εθκεηαιιεχνληαη ηελ εππηζηία, ηηο αγσλίεο θαη ηα πξνβιήκαηα ησλ αλζξψπσλ, 

πξνθεηκέλνπ λα απνζπάζνπλ απφ απηνχο ρξήκαηα ή άιια αληαιιάγκαηα. Οη επηηπρίεο ηνπο 

είλαη ή απφ ζχκπησζε, ή απνηέιεζκα πξνεγνχκελεο πιεξνθφξεζεο πνπ έρνπλ, ή θάπνην 

ηαρπδαθηπινπξγηθφ θφιπν. Δπηθαινχληαη ηηο επαλεηιεκκέλεο πεξηπηψζεηο απάηεο νη νπνίεο 

έρνπλ απνθαιπθζεί θαη ην γεγνλφο φηη νη απνηπρίεο ησλ δηακέζσλ δελ γίλνληαη γλσζηέο. 

Δπηπιένλ ακθηζβεηνχλ ηελ αληηθεηκεληθφηεηα ησλ ζπλζεθψλ θάησ απφ ηηο νπνίεο γίλνληαη 

ηα πεηξάκαηα.   

ηελ θαηεγνξία απηή νη ππνζηεξηθηέο ηνπ 

Πλεπκαηηζκνχ ζπκθσλνχλ, αιιά ελ κέξεη. 

Λέλε φηη φλησο ππάξρνπλ θάπνηα δηάκεζα-

απαηεψλεο, φπσο ππάξρνπλ απαηεψλεο ζε 

νπνηνλδήπνηε ρψξν κέζα ζηελ Κνηλσλία. 

Απηφ φκσο δελ ζεκαίλεη φηη φια ηα δηάκεζα 

είλαη απαηεψλεο. 
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Σν σξνζθόπην 

    Οη άλζξσπνη αλέθαζελ αγσληνχζαλ γηα ην κέιινλ ηνπο θαη πάληα επηζπκνχζαλ δηαθαψο 

λα γλσξίδνπλ , αλ είλαη δπλαηφλ , ηη ηνπο επηθχιαζζε . Γη΄ απηφ πνιινί ζπκβνπιεχνληαη ηα 

σξνζθφπηα πνπ δεκνζηεχνληαη ζε 

εθεκεξίδεο θαη πεξηνδηθά θαη κεξηθνί 

κάιηζηα θαζνξίδνπλ ηηο επηινγέο θαη 

ηηο ελάγεη ηνπο κε θξηηήξην αλ είλαη 

επλντθά ή φρη ηα άζηξα ηνπο . 

 

Κάπνηνη ραξαθηεξίδνπλ αθέιεηα ηε 

ζπλήζηδα ησλ αλζξψπσλ λα 

ξπζκίδνπλ ηε δξαζηεξηφηεηα ηνπο κε 

βάζε ηα σξνζθφπνη .Έλα απφ ηα 

επηρεηξήκαηα πνπ πξνβάινπλ είλαη 

φηη ην κέιινλ δελ κπνξεί λα πξνβιεθζεί κε αθξίβεηα .κπνξνχκε κφλν λα επηιεθζνχκε 

νξηζκέλεο ηάζεηο ηεο δσήο πνπ νδεγνχλ πξνο νξηζκέλεο εμειίμεηο .  

Απηφ φκσο δελ κπνξεί λα γίλεη κε ηα σξνζθφπηα αιιά κε ηε ινγηθή εθηίκεζε ησλ δεδνκέλσλ 

θαη κε ηνλ πξνγξακκαηηζκφ . Έλα άιιν επηρείξεκα είλαη φηη ηα σξνζθφπηα απνηεινχλ κία 

κέζνδν ηεο αζηξνινγίαο πνπ δε βαζίδεηαη ζε επηζηεκνληθά δεδνκέλα αιιά ζε εκπεηξηθέο 

κειέηεο ησλ πιαλεηψλ , ησλ αζηεξηψλ θαη ηεο ειήλεο γηα ηελ πξφβιεςε ηνπ κέιινληνο . 

Οη επηθξηηέο ησλ δσδίσλ πηζηεχνπλ φηη θαλέλαο ινγηθφο άλζξσπνο δελ πξέπεη λα 

εκπηζηεχεηαη ηα σξνζθφπηα , πξνθείκελνπ λα πάξεη θάπνηεο πιεξνθνξίεο γηα ηε δσή ηνπ ή 

λα πξνζηαηεχζεη ηνλ εαπηφ ηνπ απφ κειινληηθνχο θηλδχλνπο.   

 

 

 

 

Δπίζεο , ππνζηεξίδνπλ φηη αλ ηειηθά εκπηζηεπηεί ηα σξνζθφπνη , ην κφλν πνπ ζα θαηαθέξεη 

είλαη λα εθηεζεί ζε κεγαιχηεξνπο θηλδχλνπο , αθνχ ζα πεξηκέλεη κνηξνιαηξηθά λα 

επαιεζεπηνχλ νη πξνβιέςεηο ηνπο , ρσξίο απηφο λα θάλεη ηίπνηα γηα λα πξννδεχζεη , γηα λα 

δεκηνπξγήζεη ν ίδηνο ην κέιινλ ηνπ .  
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  Δπηρεηξήκαηα θαηά ηνπ σξνζθνπίνπ 

 

   Ζ αληίιεςε φηη ε κνίξα ησλ αλζξψπσλ είλαη πξνδηαγεγξακκέλε θαη φηη ηα άζηξα 

θαζνξίδνπλ ηελ εμέιημε ηνπ είλαη παξάινγε θαη καξηπξά κηα κνηξνιαηξηθή ζηάζε δσήο. 

Σίπνηα δελ απνδεηθλχεη φηη ηα άζηξα κπνξνχλ λα ππνδείμνπλ ζηνλ άλζξσπν πνηεο είλαη νη 

θαιχηεξεο απνθάζεηο πνπ κπνξεί λα πάξεη γηα λα επηηχρεη ζε θάζε ηνκέα ηεο δσήο ηνπ.  

    Αλ κπνξνχζακε λα πξνβιέςνπκε ην κέιινλ ηφηε θαλείο δελ ζα έθαλε ιάζε θαη φινη ζα 

ήκαζηαλ επηπρηζκέλνη θαη επηηπρεκέλνη. κσο θάηη ηέηνην δελ ζπκβαίλεη. Ζ δσή είλαη 

απξφβιεπηε , γηαηί θαη ν άλζξσπνο είλαη απξφβιεπηνο. Γελ είλαη δπλαηφλ εθαηνκκχξηα 

άλζξσπνη ζηνλ θφζκν πνπ έρνπλ ην ίδην δψδην λα έρνπλ θνηλή κνίξα , θνηλφ πεπξσκέλν 

απφ ην νπνίν αδπλαηνχλ λα μεθχγνπλ. Αλ δερηνχκε φηη ηα άζηξα επεξεάδνπλ ηε δσή καο , 

ηφηε ν άλζξσπνο ζα ήηαλ έλα αλειεχζεξν νλ , ρσξίο βνχιεζε , δέζκηνο αλψηεξσλ θαη 

ηζρπξψλ δπλάκεσλ πνπ δελ κπνξεί λα ειέγμεη. Μηα ηέηνηα αληίιεςε απνηειεί άξλεζε  ηεο 

επζχλεο  πνπ έρνπκε γηα ηηο νπνίεο απνθάζεηο παίξλνπκε ζηε δσή θαη απνδεηθλχεη έιιεηςε 

απηνπεπνίζεζεο θαη σξηκφηεηαο.   

      Μφλν κε ηελ πίζηε ζηνλ εαπηφ καο , ηελ θξηηηθή θαη ινγηθή αμηνιφγεζε ησλ πξαγκάησλ 

θαη ην αγσληζηηθφ πλεχκα κπνξεί ν άλζξσπνο λα επηηχρεη φζνλ νλεηξεχεηαη. Αθφκα θαη αλ 

θάλεη ιάζε θαη γλσξίζεη απνηπρίεο καζαίλεη απφ απηέο θαη κπνξεί λα πξνρσξήζεη κε πην 

ζηαζεξά βήκαηα πξνο ην κέιινλ . Απηή ε ζηάζε ηνπ αηφκνπ πνπ αλαδεηθλχεη ηε δχλακε ηεο 

ειεχζεξεο βνχιεζεο ηνπ απνηειεί ηειηθά ψξηκε θαη ππεχζπλε αληηκεηψπηζε ηεο δσήο , ελψ 

ε πίζηε ζηα σξνζθφπηα θαη ηα δψδηα νδεγεί ην άηνκν ζηελ αβνπιία θαη ζηελ αηνικία θαη ην 

θαηαδηθάδεη ζηελ αδξάλεηα. 

 

Σν πξναίζζεκα 

Δηδηθή πεξίπησζε εμσαηζζεηηθήο αληίιεςεο ζηελ παξαθαλνληθή θαηλνκελνινγία θαη 

ζπγθεθξηκέλα εθείλε φπνπ ε δηαίζζεζε έρεη σο αληηθείκελν έλα γεγνλφο πνπ   δελ έρεη 

ζπκβεί αθφκε ηε ζηηγκή πνπ γίλεηαη αληηιεπηφ . 

Σν θαηλφκελν απηφ , πνπ είλαη έλα απφ ηα ζπαληφηεξα θαη πεξηπινθφηεξα ηνπ φινπ 

παξαθαλνληθνχ παλνξάκαηνο παξνπζηάδεηαη ζε δηάθνξα πνιηηηζηηθά επίπεδα απφ ηελ 

εζλνινγία σο ηνλ θφζκν ησλ κπζηηθηζηηθψλ θαη σο ηα πλεπκαηηζηηθά θαηλφκελα , ησλ 

νπνίσλ επηρεηξείηαη ε πεηξακαηηθή επαιήζεπζε . Γηα ηελ εμήγεζε ηεο πξναίζζεζεο 

πξνζθέξζεθαλ θαηά θαηξνχ δηάθνξεο επηζηεκνληθέο ζεσξίεο , πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηηο 

λεφηεξεο ζεσξίεο ηηο αλαθεξφκελεο ζηηο δηαζηάζεηο ηνπ ρψξνπ θαη ηνπ ρξφλνπ.  
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2.5 Οη επηζηεκνληθέο πξνγλώζεηο θαη ε ζεκαζία ηνπο ζε δηάθνξνπο 

ηνκείο 

Σελ πξναηψληα επηζπκία ηνπ αλζξψπνπ λα γλσξίδεη ηη πξφθεηηαη λα ζπκβεί ζην κέιινλ 

ηθαλνπνηεί σο έλα βαζκφ ζηηο κέξεο καο ε επηζηήκε. Έηζη νη πξνγλψζεηο επηζηεκφλσλ 

φπσο νη κεηεσξνιφγνη, νη ζεηζκνιφγνη, νη νηθνλνκνιφγνη θ.α. έρνπλ ηδηαίηεξε ζεκαζία γηα 

ηνλ άλζξσπν, θαζψο επεξεάδνπλ ηηο απνθάζεηο θαη ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ ζε δηάθνξνπο 

ηνκείο ηεο δσήο ηνπ. Δλδεηθηηθά, ινηπφλ, νη επηζηήκεο ζηηο νπνίεο ε πξφγλσζε απνηειεί έλα 

θχξην πεδίν δξάζεο ηνπ είλαη: 

 

2.5.1 Μεηεσξνινγία 

 

        Ζ κεηεσξνινγία είλαη θιάδνο ησλ θπζηθψλ  επηζηεκψλ θαη εμεηάδεη ηα θπζηθά 

θαηλφκελα πνπ ιακβάλνπλ ρψξα ζηελ επηθάλεηα ηεο γεο.  Με βάζε ηηο παξαηεξήζεηο πνπ 

θάλεη πξνρσξεί ζηελ πξφγλσζε ηνπ θαηξνχ, δειαδή ζηε δηαδηθαζία ηεο πξφβιεςεο ηεο 

εμέιημεο κηαο θπζηθήο 

θαηάζηαζεο ηεο 

ηξνπφζθαηξαο ζην 

κέιινλ.  

Ζ πξφγλσζε απηή έρεη 

κεγάιε ζεκαζία ηφζν 

ζε θξαηηθφ επίπεδν, 

θαζψο ε πξφβιεςε, γηα 

παξάδεηγκα, έληνλσλ 

θαηξηθψλ θαηλνκέλσλ νδεγεί ζηε ιήςε κέηξσλ πξνζηαζίαο ησλ πιεζπζκψλ απφ ηνπο 

θξαηηθνχο ιεηηνπξγνχο, φζν θαη ζε αηνκηθφ επίπεδν, θαζψο ε γλψζε ησλ κειινληηθψλ 

θαηξηθψλ ζπλζεθψλ καο βνεζά λα ξπζκίζνπκε αλάινγα δξαζηεξηφηεηεο πνπ αθνξνχλ ηελ 

εξγαζία, ηηο κεηαθηλήζεηο καο θ.α. Έηζη ε πξφγλσζε ηνπ θαηξνχ είλαη αλαγθαία ζηνλ 

ηνπξηζκφ , ζηελ γεσξγία ,  ζηε λαπηηιία,  ζηελ θηελνηξνθία ,  ζηελ αεξνπνξία.  

       Σν ελδηαθέξνλ ηνπ αλζξψπνπ γηα ηελ κειινληηθή γλψζε ηνπ θαηξνχ είλαη ηφζν παιαηφ, 

ψζηε ράλεηαη ζηα βάζε ησλ κπζνινγηθψλ αηψλσλ. Αξραίνη ιανί φπσο Ηλδνί, Αηγχπηηνη, 

Αζζχξηνη, Βαβπιψληνη, θ.ιπ. παξαηεξνχζαλ ηα δηάθνξα θαηλφκελα θαη θαηά ηηο δπλάκελεο 

αληηιήςεηο ηνπο ηα ελζσκάησλαλ ζηηο δηάθνξεο δνμαζίεο ηνπο. κσο απηέο νη πξνβιέςεηο 

πνπ ζηεξίδνληαλ θπξίσο ζηνπο αζηέξεο ήηαλ αηειείο. Χζηφζν φκσο ήηαλ ρξήζηκεο ζηηο 

θχξηεο ηφηε αζρνιίεο ηνπο, ζηε γεσξγία θαη ηελ θηελνηξνθία. Οη αξραίνη φκσο Έιιελεο πνπ 
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εμ αλάγθεο βξέζεθαλ, κεηά ηνπο ηξεηο θαηαθιπζκνχο ηνπ αξραίνπ ειιαδηθνχ ρψξνπ, λ΄ 

αλαπηχζζνπλ ηελ Ναπηηιία φρη κφλν ζπκπιήξσλαλ ηηο παξαηεξήζεηο ηνπο δίλνληαο 

αιιεγνξηθέο εξκελείεο αιιά έθζαζαλ θαη λα ηηο θσδηθνπνηνχλ. Ζ Διιεληθή Μπζνινγία είλαη 

πινχζηα ζε ηέηνηα παξαδείγκαηα. 

Απφ ηελ κειέηε ησλ θεηκέλσλ ησλ αξραίσλ Διιήλσλ ζνθψλ θαη κεηεσξνιφγσλ ζπλάγεηαη 

ην ζπκπέξαζκα φηη απφ ηνλ 5ν αηψλα π.Υ. νη Έιιελεο ζπλέρηζαλ ηηο αληίζηνηρεο 

πξνζπάζεηεο ησλ πξναλαθεξνκέλσλ ιαψλ. πγθεθξηκέλα ν Αξηζηνηέιεο, γχξσ ζην 350 

π.Υ., δεκνζίεπζε 4 επκεγέζε βηβιία πνπ ηα νλφκαζε "Μεηεσξνινγηθά". ΄ απηφ ην πειψξην 

θαη΄ έθηαζε θαη ζπνπδαηφηεηα έξγν, ζπλέιεμε φιεο ηηο γλσζηέο ηφηε παξαηεξήζεηο - 

γλψζεηο φρη κφλν γηα ηνλ θαηξφ αιιά θαη γηα ηελ ζάιαζζα θαη ηνλ Οπξαλφ. Σα 

"Μεηεσξνινγηθά" ηνπ Αξηζηνηέιε γηα δχν ρηιηάδεο ρξφληα απεηέιεζαλ ην πξφηππν δηδαθηηθφ 

βηβιίν ηεο Μεηεσξνινγίαο θαη φρη κφλν. 

Δπίζεο ν Θεφθξαζηνο, καζεηήο ηνπ Αξηζηνηέιε, έγξαςε ην βηβιίν ησλ "εκείσλ" πνπ ζα 

κπνξνχζε λα ραξαθηεξηζζεί ζπλδπαζκφο ηεο ηφηε επηζηήκεο θαη παξάδνζεο. Πεξηείρε δε 

πνιινχο θαλφλεο εηδηθά γηα ηελ πξφγλσζε ηνπ θαηξνχ, θαζψο θαη κεξηθέο ελδείμεηο πνπ ηφηε 

πίζηεπαλ φηη κπνξνχζαλ λα θαλεξψζνπλ πσο ζα είλαη ν θαηξφο ην επφκελν έηνο ή θαη 

αθφκα πην κεηά. πγθεθξηκέλα ην έξγν απηφ πεξηειάκβαλε 80 "ζεκεία" πεξί βξνρήο, 45 

πεξί αλέκσλ, 50 γηα θαηαηγίδεο, 24 γηα θαινθαηξίεο, αθφκε θαη 7 γηα πξφγλσζε νιφθιεξνπ 

έηνπο (εηήζηεο) θαη πέξαλ απηνχ ρξνληθά. 

Απηά ηα έξγα απνηεινχλ θαη ηελ ηζηνξηθή απαξρή ηεο επηζηεκνληθήο ζπζηεκαηνπνίεζεο 

ησλ κεηεσξνινγηθψλ παξαηεξήζεσλ επηηπγράλνληαο έηζη ηελ επηζηεκνληθή πιένλ εξκελεία 

ησλ δηαθφξσλ θαηλνκέλσλ. Σνχην είρε σο ζπλέπεηα, ε ζπζζσξεπκέλε ζνθία ηεο Διιεληθήο 

Μπζνινγίαο λα παξαρσξεί αξγά-αξγά ηελ ζέζε ηεο ζηελ "ζηαηηζηηθή", κέζνδν εηήζηαο 

επαλάιεςεο πνπ εθδειψζεθε ζηελ αξρή κε ηηο εηήζηεο ενξηέο, π.ρ. Διεπζίληα κπζηήξηα, κε 

ηελ νπνία πξνρψξεζαλ έηζη ζηε πξφγλσζε ηνπ θαηξνχ. Ζ κέζνδνο απηή βειηηνχκελε 

ζπλέρεηα ρξεζηκνπνηείηαη κέρξη θαη ζήκεξα αξθεηά. 

Δθ ηεο κεζφδνπ απηήο νη αξραίνη Έιιελεο θαηέγξαςαλ ηα ζπκπεξάζκαηα θαη ηηο 

πξνγλψζεηο ηνπο ζε εκεξνιφγηα πνπ ηα νλφκαδαλ "Παξαπήγκαηα". Απηά εμέζεηαλ ζηελ 

αξραία αγνξά γηα λα πιεξνθνξνχληαη νη ελδηαθεξφκελνη ηη πξφθεηηαη λα ζπκβεί ζρεηηθά κε 

ηνλ θαηξφ θαη ηα άιια νπξάληα θαηλφκελα. 

ηαλ ν ειιεληθφο πνιηηηζκφο παξήθκαζε, ε ζνβαξή κειέηε γηα ηνλ θαηξφ θπξηνιεθηηθά 

εμαθαλίζηεθε. Οη Ρσκαίνη πξφζζεζαλ πνιχ ιίγα ζηελ κειέηε ηνπ θαηξνχ δαλεηδφκελνη ηηο 

γλψζεηο ησλ Διιήλσλ ζνθψλ ζε αληίζεζε κε ηνπο λφκνπο, ηελ πνιηηηθή, ηελ βηνκεραλία θαη 

κεραληθή πνπ αζρνιήζεθαλ επξχηεξα. Δίθνζη πέληε αηψλεο, ζρεδφλ, έπξεπε λα πεξάζνπλ 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%9C%CF%85%CE%B8%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/5%CE%BF%CF%82_%CE%B1%CE%B9%CF%8E%CE%BD%CE%B1%CF%82_%CF%80.%CE%A7.
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%84%CE%AD%CE%BB%CE%B7%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/350_%CF%80.%CE%A7.
http://el.wikipedia.org/wiki/350_%CF%80.%CE%A7.
http://el.wikipedia.org/wiki/350_%CF%80.%CE%A7.
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9C%CE%B5%CF%84%CE%B5%CF%89%CF%81%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CE%AC&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CE%B9%CF%81%CF%8C%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CF%85%CF%81%CE%B1%CE%BD%CF%8C%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CE%B5%CF%8C%CF%86%CF%81%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A3%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CE%AF%CE%B1&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9A%CE%B1%CE%BD%CF%8C%CE%BD%CE%B1%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A0%CF%81%CF%8C%CE%B3%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%BF%CF%8D&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CF%81%CE%BF%CF%87%CE%AE
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%86%CE%BD%CE%B5%CE%BC%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CF%84%CE%B1%CE%B9%CE%B3%CE%AF%CE%B4%CE%B1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9A%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%AF%CE%B1&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%84%CE%B1%CF%84%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%AF%CE%BD%CE%B9%CE%B1_%CE%BC%CF%85%CF%83%CF%84%CE%AE%CF%81%CE%B9%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CF%81%CE%B1%CF%80%CE%AE%CE%B3%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CF%89%CE%BC%CE%B1%CE%AF%CE%BF%CE%B9
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γηα λα θζάζνπκε απφ ηα "παξαπήγκαηα" ησλ αξραίσλ Διιήλσλ ζηα ζχγρξνλα Γειηία 

Καηξνχ. 

ηνλ Μεζαίσλα πνιχ ιίγα έγηλαλ γηα ηελ θαηαλφεζε ηνπ θαηξνχ. Οη δεηζηδαηκνλίεο φκσο 

εθείλεο ηεο πεξηφδνπ αιιά θαη νη κέρξη ζήκεξα ζρεηηθέο παξνηκίεο παξακέλνπλ 

αμηνπξφζερηεο. 

Ζ Μεηεσξνινγία έρεη θχξην αληηθείκελν ηελ έξεπλα ηεο αηκφζθαηξαο ζην ζχλνιφ ηεο θαη ησλ 

θαηλνκέλσλ πνπ ζπκβαίλνπλ ζ΄ απηή.  

Δπεηδή ηα θαηλφκελα πνπ επεξεάδνπλ ηελ 

θαζεκεξηλή καο δσή είλαη εθείλα πνπ 

ζπκβαίλνπλ ζην θαηψηεξν ζηξψκα ηεο 

αηκφζθαηξαο, πνπ παξαηεξνχληαη δειαδή σο 

«ηξνπέο», σο κεηαβιεηέο απηνχ ηνπ 

ζηξψκαηνο, νλνκάζζεθε απηoηξνπφζθαηξα. 

Δπεηδή φκσο ηα θαηλφκελα απηά θαη νη αξραίνη 

Έιιελεο ηα νλφκαδαλ «κεηέσξα» γηα απηφ θαη 

ε επηζηήκε πνπ ηα κειεηά νλνκάζηεθε  Μεηεσξνινγία  θαη ηα θαηλφκελα  Μεηεσξνινγηθά 

θαηλφκελα. 

Σα ζεκαληηθφηεξα απηψλ ησλ θαηλνκέλσλ είλαη ε αηκνζθαηξηθή πίεζε, νη κεηαβνιέο ηεο 

ζεξκνθξαζίαο, νη κεηαθηλήζεηο αεξίσλ καδψλ, ε εμάηκηζε, ε πγξαζία, ν ζρεκαηηζκφο θαη ε 

εμέιημε ησλ λεθψλ, ε ζπκπχθλσζε θαη πγξνπνίεζε ησλ πδξαηκψλ, ηα αηκνζθαηξηθά 

θαηαθξεκλίζκαηα, θαζψο θαη νη κνξθέο απφζεζεο. Δπίζεο εθείλα πνπ ζπκπεξηιακβάλνπλ 

ηνλ αηκνζθαηξηθφ ειεθηξηζκφ, δειαδή νη θαηαηγίδεο, θαη εθείλα πνπ νθείινληαη ζηελ ίδηα ηελ 

αηκφζθαηξα φπσο δηάζιαζε, αλάθιαζε θιπ. σο θαη ε ζπνπδή ησλ θαηλνκέλσλ πάλσ απφ 

μεξά ή ζάιαζζα θαη ζρέζεσλ απηψλ, απνηεινχλ αληηθείκελν ηεο Μεηεσξνινγίαο. 

ηε ζπνπδή ησλ θαηλνκέλσλ, ε Μεηεσξνινγία αλαδεηά ηηο γελεζηνπξγέο αηηίεο απηψλ θαη 

ηνπο παξάγνληεο πνπ ζπκβάινπλ, θζάλνληαο ζην ζεκείν ηεο ζρεηηθήο ράξαμεο απηψλ ζε 

ράξηεο θαη απφ ηελ κηθξή ρξνληθά πξφβιεςε λα θζάζεη ζηελ αζθαιή πξφβιεςε γηα 

καθξχηεξν ρξνληθά δηάζηεκα πνπ απνηειεί θαη ηνλ θπξηφηεξν ζηφρν ηεο. 

Σα καζεκαηηθά παίδνπλ κείδνλα ξφιν ζηε κεηεσξνινγία θαη θπξίσο ζηελ δηαδηθαζία 

πξφγλσζεο .Απηή γίλεηαη κέζσ ππνινγηζηψλ κεραλψλ πνπ ηξέρνπλ ζπγθεθξηκέλα 

καζεκαηηθά κνληέια. Με άιια ιφγηα νη ππνινγηζηέο ιχλνπλ κηα ζεηξά απφ πνιχπινθεο 

εμηζψζεηο φπνπ ηνλ ξφιν ησλ δηαθφξσλ παξακέηξσλ , παίδνπλ ραξαθηεξηζηηθά ηεο 

αηκφζθαηξαο (πγξαζία, ζεξκφηεηα, ηαρχηεηα αλέκνπ θιπ). 

http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%94%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%AF%CE%BF_%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%BF%CF%8D&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%94%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%AF%CE%BF_%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%BF%CF%8D&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%94%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%AF%CE%BF_%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%BF%CF%8D&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B5%CF%83%CE%B1%CE%AF%CF%89%CE%BD%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%84%CE%BC%CF%8C%CF%83%CF%86%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CF%81%CE%BF%CF%80%CF%8C%CF%83%CF%86%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B5%CF%84%CE%B5%CF%89%CF%81%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CE%AC_%CF%86%CE%B1%CE%B9%CE%BD%CF%8C%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B5%CF%84%CE%B5%CF%89%CF%81%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CE%AC_%CF%86%CE%B1%CE%B9%CE%BD%CF%8C%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B5%CF%84%CE%B5%CF%89%CF%81%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CE%AC_%CF%86%CE%B1%CE%B9%CE%BD%CF%8C%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%84%CE%BC%CE%BF%CF%83%CF%86%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CF%80%CE%AF%CE%B5%CF%83%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BE%CE%AC%CF%84%CE%BC%CE%B9%CF%83%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A5%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%AD%CF%86%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%84%CE%BC%CE%BF%CF%83%CF%86%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AC_%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B1%CE%BA%CF%81%CE%B7%CE%BC%CE%BD%CE%AF%CF%83%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%84%CE%BC%CE%BF%CF%83%CF%86%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AC_%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B1%CE%BA%CF%81%CE%B7%CE%BC%CE%BD%CE%AF%CF%83%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CF%84%CE%B1%CE%B9%CE%B3%CE%AF%CE%B4%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B9%CE%AC%CE%B8%CE%BB%CE%B1%CF%83%CE%B7
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%91%CE%BD%CE%AC%CE%BA%CE%BB%CE%B1%CF%83&action=edit&redlink=1
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Σα κεηεσξνινγηθά φξγαλα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη είλαη: α) ζηελ επηθάλεηα ηεο γεο ηα  

αλεκφκεηξα θαη ηα βαξφκεηξα  ελψ ζηελ αηκόζθαηξα ηα  βνιηδναεξφζηαηα ,νη δνξπθφξνη 

θαη νη πχξαπινη. 

 Αξθεηέο θνξέο αλαξσηηφκαζηε αλ ππάξρεη απεξηφξηζην ή πεξηνξηζκέλνπ εχξνπο ρξνληθφ 

δηάζηεκα κέζα ζην νπνίν κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί ε πξφγλσζε.  Οη επηζηήκνλεο 

απαληνχλ φηη ε πξφβιεςε ηνπ θαηξνχ κπνξεί λα δηαξθέζεη 6-7 εκέξεο . Μεηά ηελ 4ε εκέξα, 

ε πξφβιεςε ραξαθηεξίδεηαη καθξνπξφζεζκε θαη αβέβαηε (αλά 6σξν). 

  

Σα εκεξνκήληα 

    Σα εκεξνκήληα είλαη κηα παλάξραηα κέζνδνο πξφβιεςεο ηνπ θαηξνχ γηα φιν ηνλ ρξφλν. Ζ 

κέζνδνο είλαη πνιχ απιή γηα φζνπο γλσξίδνπλ. Παξαηεξνχκε ηνλ θαηξφ ηνπ Απγνχζηνπ γηα 

12 κέξεο, εθ ησλ νπνίσλ θάζε κία αληηπξνζσπεχεη ηνλ θαηξφ ηνλ επφκελσλ κελψλ. 

Γειαδή, ε πξψηε κέξα καο δείρλεη ηί θαηξφ ζα θάλεη ηνλ εξρφκελν Αχγνπζην, ε δεχηεξε γηα 

ηνλ επηέκβξην, ε ηξίηε γηα ηνλ Οθηψβξην, θ.ν.θ. 

    Οη απφςεηο δηίζηαληαη γηα ην πφηε ζα πξέπεη λα μεθηλνχκε λα παξαηεξνχκε ηηο εκέξεο ηνπ 

Απγνχζηνπ. Κάπνηνη παξαηεξεηέο μεθηλνχλ λα βιέπνπλ ηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο απφ ηελ 1ε 

Απγνχζηνπ έσο θαη ηελ 12ε Απγνχζηνπ. Μηα άιιε κεξίδα μεθηλνχλ κε ην παιηφ εκεξνιφγην, 

απφ ηηο 14 Απγνχζηνπ έσο θαη ηηο 25 Απγνχζηνπ. Θα πξέπεη λα επηζεκάλνπκε φηη 

πξνζέρνπλ ηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο νιφθιεξνπ ηνπ εηθνζηηεηξαψξνπ. Αλ γηα παξάδεηγκα, ζηηο 

18 Απγνχζηνπ, βξέρεη ην βξάδπ ηφηε ηηο ηειεπηαίεο κέξεο ηνπ Γεθέκβξε ζα έρεη άζρεκν 

θαηξφ. 

   Λφγσ αξραηφηεηαο ηεο κεζφδνπ, ε πηζαλή ζσζηή παξαηήξεζε είλαη ε δεχηεξε (δειαδή 

απφ ηηο 14 Απγνχζηνπ). Ζ πεξίνδνο απηή, έρεη λα θάλεη κε ην φηη ηνλ Αχγνπζην εκθαλίδεηαη ν 

αζηεξηζκφο ηνπ θπλφο, γλσζηφο θαη ζαλ είξηνο, ε νπνία, θαηά ηνπο αζηξνιφγνπο ηνπ 

παξειζφληνο, εζεσξείην θαη' εμνρήλ πξφζθνξε γηα καληηθέο παξαηεξήζεηο. Οη απνθιίζεηο 

πνπ ππάξρνπλ ηφζν ζηα παξαηεξνχκελα ζεκάδηα, φζν θαη ζηηο εκέξεο θαηά ηηο νπνίεο 

γίλνληαη νη παξαηεξήζεηο κπνξνχλ λα δηθαηνινγεζνχλ απφ ηηο εδαθνινγηθέο δηαθνξέο 

 ( θαη φρη κφλν) ηνπ θάζε ηφπνπ. 

Πώο εξκελεύνληαη ηα ζεκάδηα:  

ηαλ έρεη αέξα, ν θαηξφο ηνπ αληίζηνηρνπ κήλα ζα είλαη άζηαηνο.  

ηαλ ππάξρνπλ άζπξα ζηαζεξά ζχλλεθα, ν θαηξφο ηνπ αληίζηνηρνπ κήλα ζα έρεη βξνρέο.  
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ηαλ ππάξρνπλ άζπξα ζχλλεθα πνπ ηξέρνπλ ν θαηξφο ηνπ αληίζηνηρνπ κήλα ζα είλαη 

ρηνληάο.  

ηαλ ππάξρνπλ ζθνχξα ζχλλεθα ν θαηξφο ηνπ αληίζηνηρνπ κήλα ζα είλαη θξχνο.  

ηαλ ν νπξαλφο είλαη θαζαξφο, ν θαηξφο ηνπ αληίζηνηρνπ κήλα ζα είλαη θαιφο. 

Ζ επίζεκε κεηεσξνινγία ακθηζβεηεί ηα εκεξνκήληα, θαη ππνζηεξίδεη φηη καθξνρξφληεο 

πξνβιέςεηο δελ είλαη δπλαηφλ λα γίλνπλ. Έρεη φκσο πνιπάξηζκνπο ππνζηεξηθηέο αλάκεζα 

ζηνπο γεσξγνχο, ηνπο θηελνηξφθνπο θαη γεληθά ηνπο αλζξψπνπο πνπ δνπλ θαη εξγάδνληαη 

ζηελ χπαηζξν. 

 

2.5.2 εηζκνινγία 

Ζ ζεηζκνινγία, ε νπνία 

εμεηάδεη ηα ζεηζκηθά 

θαηλφκελα  θαη ην 

ζχλνιν ησλ 

εθδειψζεσλ πνπ 

ζπλδένληαη κε απηνχο.  

Αλ θαη κέρξη ζηηγκήο, 

παξά ηηο ζπλερείο 

πξνζπάζεηεο ησλ 

ζεηζκνιφγσλ, δελ 

ππάξρεη αζθαιήο κέζνδνο πξφγλσζεο ησλ ζεηζκψλ, νη παξαηεξήζεηο θαη ηα 

ζπκπεξάζκαηά ηνπο βνεζνχλ ζεκαληηθά ζηελ φζν ην δπλαηφλ θαιχηεξε πξνζηαζία ησλ 

πιεζπζκψλ απφ ηνπο ζεηζκνχο θαη ζηνλ πεξηνξηζκφ ησλ θαηαζηξνθψλ πνπ πξνθαινχληαη 

απφ απηνχο κε ηελ νηθνδφκεζε αληηζεηζκηθψλ θηηξίσλ, κε ηελ γλψζε ηξφπσλ πξνζηαζίαο 

θαηά ηελ εθδήισζε ηνπ θαηλνκέλνπ θ.ι.π  

Δίλαη γλσζηφ φηη δνχκε ζε κία ρψξα κε πςειή ζεηζκηθφηεηα. Καζεκεξηλά, νη ζεηζκνιφγνη 

παξαθνινπζνχλ ηε ζεηζκηθή δξαζηεξηφηεηα θαη θαηαγξάθνπλ δεθάδεο ζεηζκνχο -άιινπο 

κηθξήο έληαζεο, θη άιινπο κεζαίαο ή κεγαιχηεξεο έληαζεο, πνπ ηνπο θάλνπλ λα 

πξνβιεκαηηζηνχλ. ρεδφλ θάζε ρξφλν έρνπκε έλαλ ζεηζκφ ηεο ηάμεο ησλ 6 Ρίρηεξ θαη γηα 

απηφ ην ιφγν είκαζηε ε ρψξα κε ηελ πςειφηεξε ζεηζκηθφηεηα ζηελ Δπξψπε. 

Σν Γεσδπλακηθφ Ηλζηηηνχην ηνπ Δζληθνχ Αζηεξνζθνπείνπ Αζελψλ είλαη ν αξκφδηνο 

επηρεηξεζηαθφο θνξέαο ζηελ Διιάδα πνπ ζπληνλίδεη ηελ παξαθνινχζεζε ηεο ζεηζκηθήο θαη 
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εθαηζηεηαθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη ζηα πιαίζηα ζπλεξγαζίαο ηνπ κε ην EMSC παξέρεη ηηο 

πιεξνθνξίεο θαη δεδνκέλα on-line γηα φινπο ηνπο ζεηζκνχο ηνπ Διιαδηθνχ ρψξνπ.  

 

Μέζσ ηεο θαηλνχξγηαο ηζηνζειίδαο ηνπ Γεσδπλακηθνύ Ηλζηηηνύην ηνπ Δζληθνύ 

Αζηεξνζθνπείνπ Αζελώλ κπνξείηε άκεζα θαη εχθνια λα ελεκεξψλεζηε γηα ηηο επίζεκεο 

αλαθνηλψζεηο φισλ ησλ ηζρπξψλ ζεηζκψλ κε κέγεζνο κεγαιχηεξν ησλ 4 Ρίρηεξ.  

 

Με ηελ νκάδα ΒΑΝ θαη ηελ θαζνδήγεζε ηνπ θαζεγεηή Παλαγηψηε Βαξψηζνπ, απφ ην 1981 

θαη κεηά, έπεηηα απφ ηνλ ζεηζκφ ζηηο Αιθπνλίδεο θαη ηηο ηξαγηθέο επηπηψζεηο ζηελ 

πξσηεχνπζα, νη εξεπλεηέο παξαηεξνχλ ηηο δηαηαξαρέο ηνπ ειεθηξνκαγλεηηθνχ πεδίνπ ζηε 

ρψξα καο θαη ηε ζπζρέηηζε απηψλ κε ηζρπξνχο ζεηζκνχο. Σα ζήκαηα πνπ θαηά θαηξνχο 

θαηαγξάθνληαη έρνπλ βνεζήζεη ζηελ αλίρλεπζε πεξηνρψλ, νη νπνίεο είλαη ζην θξίζηκν 

ζεκείν πξηλ απφ ηελ εθδήισζε κεγάινπ ζεηζκνχ θαη νη ζεηζκνιφγνη ειπίδνπλ φηη ζην 

κέιινλ ζα ηνπο δψζνπλ ηε δπλαηφηεηα λα θζάζνπλ φζν ην δπλαηφλ πην θνληά ζηελ 

πξφβιεςή ηνπ. 

 Μπνξνύλ ηα δώα λα πξνβιέςνπλ ηνπο ζεηζκνύο; 

 

Ζ ηδέα φηη ηα δψα κπνξνχλ λα πξνβιέςνπλ ηνπο ζεηζκνχο δελ είλαη λέα: ε έλλνηα 

εκθαλίζηεθε ζηνπο Ρσκαίνπο. Γηα πεξηζζφηεξα απφ 2000 ρξφληα, νη άλζξσπνη έρνπλ 

http://www.gein.noa.gr/el/teleutaia-anakoinothenta
http://www.gein.noa.gr/el/teleutaia-anakoinothenta
http://www.gein.noa.gr/el/teleutaia-anakoinothenta
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αλαθέξεη αζπλήζηζηε ζπκπεξηθνξά ησλ δψσλ, κφιηο ιίγα ιεπηά ή ψξεο πξηλ απφ ηζρπξά 

ζεηζκηθά γεγνλφηα. 

Ο Γξ. Γεξάζηκνο Υνπιηάξαο (Κχξηνο Δξεπλεηήο εηζκνινγίαο ηνπ Δζληθνχ Αζηεξνζθνπείνπ 

Αζελψλ) ζε δειψζεηο ηνπ ζην http://www.zougla.gr/ αλαθέξεη φηη:  «Πνιιέο θνξέο ζην 

παξειζόλ, κεηά ηελ εθδήισζε ελόο θαηλνκέλνπ, ζπκβαίλεη λα καο έξρνληαη ζην κπαιό 

θάπνηα πξάγκαηα πνπ παξαηεξήζακε πξηλ από ηνλ ζεηζκό, αιιά ηειηθά κόλν θαηόπηλ ηνπ 

γεγνλόηνο ηα ζπλδέζακε κε ην ζπγθεθξηκέλν θαηλόκελν. Μεξηθέο θνξέο, θάηη πνπ ν 

θόζκνο ζεσξεί ζπλεζηζκέλν, γηα εκάο ηνπο επηζηήκνλεο κπνξεί λα απνδεηρζεί έλα ζηνηρείν 

πνιύηηκν. Πόζεο θνξέο δελ έρνπκε αθνύζεη όηη ν ζθύινο κνπ γαύγηδε όιε λύρηα; Όηη 

ε γάηα έθξπςε ηα γαηάθηα ηεο; Όηη ηα γνπξνύληα νύξιηαδαλ, ηα πηελά πεηνύζαλ αλήζπρα ή 

είραλ γεληθά κηα ζπκπεξηθνξά παξάμελε θαη όηη πιήζνο θηδηώλ άξρηζε λα εμέξρεηαη από ηηο 

ηξύπεο ηνπο ή αθόκε γηα λεθξά ςάξηα ζηε ζάιαζζα; 

Είλαη ζεκάδηα πνπ από ηελ αξραηόηεηα ζηελ Ειιάδα (αιιά θαη ζε άιιεο ρώξεο) έρνπλ 

παξαηεξεζεί πξηλ από ηελ εθδήισζε ελόο θαηλνκέλνπ. Κη ελώ κπνξεί ζηελ αξρή ζε όινπο 

καο λα θαλεί αζηείν, ζηελ πνξεία απηά ηα θαηλόκελα έπαςαλ λα είλαη ζύκπησζε θαη ηειηθά 

καο νδήγεζαλ ζην επηζηεκνληθό ζπκπέξαζκα όηη πνιιά δώα έρνπλ επαίζζεηνπο αηζζεηήξεο 

θαη αληηιακβάλνληαη κεηαβνιέο πξηλ από κεγάινπο ζεηζκνύο. Γηα παξάδεηγκα, ε κέιηζζα έρεη 

από ηνπο πην επαίζζεηνπο αηζζεηήξεο καγλεηηθνύ πεδίνπ θαη ε ζπκπεξηθνξά ηεο άκεζα 

εμαξηάηαη από απηό». 

Έλα λέν δηαζηεκηθφ πξφγξακκα ζα κπνξνχζε λα παξέρεη ηα πξαγκαηηθά πεξηζηαηηθά γηα λα 

εμεγήζεη απηέο ηηο ηζηνξίεο. 

Σνλ Γεθέκβξην ηνπ 2013, ν Γεξκαληθφο Οξγαληζκφο Αεξνδηαζηεκηθήο αλαθνίλσζε ην ζρέδηφ 

ηνπ λα επελδχζεη πεξίπνπ 19εθαη. επξψ ζηελ πξσηνβνπιία ICARUS (International 

Cooperation for Animal Research Using Space) - κηα θνηλνπξαμία κε ηε Ρσζηθή Τπεξεζία 

Γηαζηήκαηνο, ε νπνία έρεη σο ζηφρν λα απνθαιχςεη λέεο πηπρέο ηεο δσήο πάλσ ζηε Γε: ηηο 

κεηαλαζηεπηηθέο νδνχο ησλ πηελψλ. 

ηαλ ην ICARUS ζα μεθηλήζεη ζηα ηέιε ηνπ επφκελνπ έηνπο, πεξίπνπ 1000 πνπιηά θαη 

λπρηεξίδεο ζα είλαη εθνδηαζκέλα κε πνιχ  ειαθξέο ζπζθεπέο παξαθνινχζεζεο. 

Απηέο ζα θαηαγξάςνπλ ηηο ζέζεηο ησλ πιαζκάησλ ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν, ρξεζηκνπνηψληαο 

ηελ επηθνηλσλία ξαδηνζπρλφηεηαο πνπ ζα ζπλδέεηαη κε φξγαλα απφ ηνλ Γηεζλή Γηαζηεκηθφ 

ηαζκφ. 

κσο, καδί κε ηελ παξαθνινχζεζε ηεο κεηαλάζηεπζεο, ην ICARUS ζα ρξεζηκνπνηεζεί 

επίζεο γηα λα αλαδεηήζεη αζπλήζηζηεο θηλήζεηο ησλ δψσλ. 

http://www.zougla.gr/
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Ο Martin Wikelski, θαζεγεηήο νξληζνινγίαο πνπ αζρνιείηαη κε ην έξγν, εμεγεί φηη ην 

ICARUS ζα δνθηκάζεη γηα πξψηε θνξά αλ ηα πηελά κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ σο 

«επθπείο αηζζεηήξεο» γηα επηθείκελνπο ζεηζκνχο. 

Πηελά θαη λπρηεξίδεο κπνξεί λα αληαπνθξηζνχλ ζε απηφλ ηνλ ζθνπφ, ιφγσ ηεο ηθαλφηεηάο 

ηνπο λα αληρλεχνπλ καγλεηηθά πεδία. 

Απηή ε δπλαηφηεηα βνεζά πηζαλψο ηα πιάζκαηα λα πινεγνχληαη, αιιά ζα κπνξνχζε 

επίζεο λα ηνπο επηηξέςεη λα αηζζαλζνχλ ζεηζκνχο πξηλ γίλνπλ. 

 

Απφ ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990, έρεη γίλεη γλσζηφ φηη ζπκβαίλνπλ δηαθπκάλζεηο ζην 

καγλεηηθφ πεδίν ηεο Γεο πξηλ απφ κεξηθνχο ζεηζκνχο. 

Ζ αηηία, φκσο, δηέθεπγε απφ ηνπο ζεηζκνιφγνπο, κέρξη ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 2000, 

φηαλ αλαθαιχθζεθε κηα λέα, παξάμελε ηδηφηεηα ησλ βξάρσλ. 

Ζ ππνθείκελε αηηία φισλ ησλ ζεηζκψλ είλαη ε ζπζζψξεπζε πίεζεο ζηνπο βξάρνπο ζην 

ππέδαθνο, πνπ είλαη αφξαηε ζηελ επηθάλεηα ηεο Γεο. 

Αιιά εξγαζηεξηαθέο δνθηκέο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ην 2002, απφ ηνλ επηζηήκνλα ηεο 

NASA Friedemann Freund, απνθάιπςαλ φηη νη ηάζεηο πνπ νδεγνχλ ζε ζεηζκνχο κπνξεί λα 

αληρλεπζνχλ ειεθηξνκαγλεηηθά. Ο Freund δηαπίζησζε φηη, ιφγσ ησλ αηνκηθψλ αηειεηψλ 

πνπ ππάξρνπλ ζηνπο νξπθηνχο θξπζηαιιηθνχο ζρεκαηηζκνχο, νη βξάρνη δεκηνπξγνχλ 

«ζχλλεθα» ζεηηθνχ ειεθηξηθνχ θνξηίν, φηαλ ππνβάιινληαη ζε πίεζε. Απηά ηα ζχλλεθα 

πηζηεχεηαη επίζεο φηη είλαη ππεχζπλα γηα ην εληππσζηαθφ θαηλφκελν ησλ «ζεηζκηθψλ 

θψησλ», έλα είδνο θσηεηλνχ νπξάληνπ θαηλνκέλνπ πνπ παξαηεξείηαη κεξηθέο θνξέο ζηνλ 

αέξα ιίγν πξηλ απφ ζεηζκηθά γεγνλφηα. 

Αθξηβψο πξηλ απφ έλα ζεηζκφ, απηφ ην ζεηηθφ θνξηίν πξνθαιεί καγλεηηθά πεδία ζηελ 

επηθάλεηα ηεο Γεο (ηα νπνία ην ICARUS ειπίδεη λα εληνπίζεη παξαηεξψληαο ηηο αιιαγέο ζηε 

ζπκπεξηθνξά ησλ πνπιηψλ θαη λπρηεξίδσλ πνπ ζα αθνινπζήζεη). Δπί ηνπ παξφληνο, νη 

κφλεο ελδείμεηο φηη ηα πηελά κπνξνχλ λα αηζζαλζνχλ ηε καγλεηηθή δηαηαξαρή πνπ 

εκθαλίδεηαη πξηλ απφ ηνπο ζεηζκνχο είλαη αλεπίζεκεο. 

Καηά ηελ ηειεπηαία δεθαεηία, θχιαθεο ηνπ δσνινγηθνχ θήπνπ ζηελ Κίλα θαη ηελ Ακεξηθή 

έρνπλ αλαθέξεη φηη παγψληα θαη θιακίλγθν έρνπλ παξάμελε ζπκπεξηθνξά πξηλ απφ 

ζεηζκνχο. Οη ππνινγηζκνί απηνί ήηαλ απνκνλσκέλνη θαη αβάζηκνη. Σν ICARUS, φκσο, 

ζχληνκα ζα είλαη ζε ζέζε λα παξαθνινπζεί εθαηνληάδεο νκάδεο πνπιηψλ ζε φιε ηελ 

πδξφγεην, ζπλερψο θαη κε αθξίβεηα. 

Καηά κέζν φξν, πάλσ απφ 100 κεγάινη ζεηζκνί (κεγέζνπο 6 ή πςειφηεξνπ) πιήηηνπλ 

πεξηνρέο θάζε ρξφλν, πνπ ζεκαίλεη φηη ππάξρνπλ πνιιέο πηζαλφηεηεο νξηζκέλα 
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ηνπιάρηζηνλ πηελά απφ φζα ζα παξαθνινπζνχληαη λα πεηάμνπλ πάλσ απφ έλα κειινληηθφ 

επίθεληξν. 

Αλ θαη φηαλ ην θάλνπλ, νη πιεξνθνξίεο πνπ ζα ζπιιέμεη ην ICARUS ζα κπνξνχζαλ λα 

ιχζνπλ ην κπζηήξην ηνπ θαηά πφζν έλα δψν κπνξεί λα πξνβιέςεη ζεηζκνχο. 

 

 

2.5.3 Οηθνλνκία 

 

Ζ νηθνλνκία κειεηά ηελ παξαγσγή, ηε δηαλνκή θαη ηελ θαηαλάισζε ηνπ πινχηνπ θαη 

ζπγρξφλσο ηνπο λφκνπο πνπ ηηο ξπζκίδνπλ. Ζ κειέηε απηή νδεγεί ζε ζεσξίεο θαη 

πξνβιέςεηο γηα ηηο ηάζεηο ηεο νηθνλνκίαο ησλ θξαηψλ, νη νπνίεο είλαη εμαηξεηηθά ρξήζηκεο 

γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηεο νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο ηνπο ηφζν βξαρππξφζεζκα φζν θαη 

καθξνπξφζεζκα. 

Ζ ηαηηζηηθή είλαη ν θιάδνο ησλ Μαζεκαηηθψλ πνπ βξίζθεη κεγάιε εθαξκνγή ζηα 

Οηθνλνκηθά αθνχ γηα παξάδεηγκα νη νηθνλνκνιφγνη κειεηνχλ πνηθίια ζέκαηα φπσο πξφηππα 

εζφδσλ-εμφδσλ ησλ νηθνγελεηψλ θαη ησλ επηρεηξήζεσλ. Αμίδεη επίζεο λα ζεκεησζεί φηη  

πνιιά πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ ζήκεξα νη επηρεηξήζεηο αθνξνχλ ηε δηαηήξεζε, 

αληηθαηάζηαζε ή ην θξίζηκν ζεκείν αληνρήο ζπζθεπψλ ή πξνζσπηθνχ. Ο δηεπζπληήο κηαο 

βηνκεραλίαο πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα θαηαλνεί ζηαηηζηηθέο έξεπλεο πνπ αθνξνχλ ηελ 

πνηφηεηα ηνπ πξντφληνο θαη ηελ απνδνηηθφηεηα ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο. Πξέπεη 

επίζεο λα αληηιακβάλεηαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο δηαθήκηζεο θαη ηηο πξνηηκήζεηο ηνπ 

θαηαλαισηή ζε κηα έξεπλα αγνξάο. πκβνπιεπφκελνο θαη ηνλ ζηαηηζηηθφ κπνξεί λα πάξεη 

ζσζηέο απνθάζεηο αλαθνξηθά κε ηελ επέθηαζε ή κε ηεο επηρείξεζεο. 

 

 

2.5.4 Ηαηξηθή 

 

ηελ Ηαηξηθή ε πξφβιεςε είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή ηφζν ζε παγθφζκην φζν θαη ζε θξαηηθφ 

επίπεδν. ηελ πξψηε πεξίπησζε νη ζχγρξνλεο ηαηξηθέο κέζνδνη κπνξνχλ λα πξνβιέςνπλ 

ηελ εμάπισζε ή ηελ εμέιημε κηαο κεηαδνηηθήο αζζέλεηαο θαη έηζη λα βνεζήζνπλ ηα θξάηε 

ζηε ιήςε κέηξσλ γηα ηελ πξνζηαζία ησλ πιεζπζκψλ, ζηε δεχηεξε πεξίπησζε είλαη δπλαηφ 

λα δηαγλσζηεί κηα αζζέλεηα, νπφηε ην άηνκν είλαη ζε ζέζε λα ιάβεη ηα κέηξα ηνπ γηα λα ηελ 

αληηκεησπίζεη έγθαηξα. 
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Με ηελ εμέιημε ηεο ηαηξηθήο επηζηήκεο θαη ηεο βηνηερλνινγίαο ηα ηειεπηαία ρξφληα έρεη 

βειηησζεί ζεκαληηθά ε δηάγλσζε, ε πξφγλσζε θαη ε ζεξαπεία ησλ αζζελεηψλ. Απνηέιεζκα 

απηήο ηεο πξνφδνπ είλαη λα έρνπκε ζηαηηζηηθά πεξηζζφηεξνπο ζεξαπεπκέλνπο αζζελείο 

απ‟φηη ηηο πεξαζκέλεο δεθαεηίεο. Με ηε βνήζεηα εμεηδηθεπκέλσλ ηεζη κπνξνχλ νη εξεπλεηέο 

λα πξνιάβνπλ ηελ επηδείλσζε ηεο θαηάζηαζεο ησλ αζζελψλ θαη λα βειηηψζνπλ ηελ 

πνηφηεηα δσήο ησλ αλζξψπσλ. 

  
  

2.5.5 Βηνινγία 

 

Ζ βηνινγία αζρνιείηαη  κε ην ζχλνιν ησλ δσληαλψλ νξγαληζκψλ  θαη κειεηά ζε βάζνο φια 

ηα επίπεδα ηεο δσληαλήο χιεο θαη ηνπο λφκνπο πνπ ηα δηέπνπλ.  Οη παξαηεξήζεηο  θαη ηα 

ζπκπεξάζκαηα ησλ βηνιφγσλ έρνπλ ηδηαίηεξε πξαθηηθή ζεκαζία γηα ηνλ άλζξσπν ζε ηνκείο 

φπσο ε εθαξκνζκέλε  νηθνινγία, ε βηνηερλνινγία, γεσπνλία, ε γελεηηθή  ε ηαηξηθή θ.α . Έηζη 

γηα παξάδεηγκα,  νη πξνβιέςεηο ησλ βηνιφγσλ γηα ηηο επηπηψζεηο ησλ αλζξψπηλσλ 

δξαζηεξηνηήησλ  ζην θπζηθφ πεξηβάιινλ κπνξεί λα νδεγήζνπλ ζηε ιήςε κέηξσλ  γηα ηελ 

πξνζηαζία ηνπ, ελψ νη πξνβιέςεηο  ηνπο γηα ηελ εμέιημε ή ηελ εμαθάληζε θάπνησλ 

νξγαληζκψλ νδεγνχλ αλάινγα ζηελ εμεχξεζε ηξφπσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ 

πξνβιεκάησλ πνπ κπνξεί λα δεκηνπξγεζνχλ εμαηηίαο ηνπο.  

Ο Απζηξηαθφο βνηαλνιφγνο θαη 

θιεξηθφο  Gregor Mendel 

(1822κ.Υ -1884κ.Υ) ζπλέδεζε ην 

φλνκά ηνπ κε θιεξνλνκηθφηεηα θαη 

ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν 

θιεξνλνκνχληαη ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ νξγαληζκψλ. 

Ζ εξγαζία ηνπ πάλσ ζην 

κνζρνκπίδειν, κεηά απφ αθξηβείο 

κεηξήζεηο θαη ζηαηηζηηθέο 

αλαιχζεηο, ηνλ νδήγεζε ζηελ αλαθάιπςε ησλ κεραληζκψλ ηεο θιεξνλνκηθφηεηαο.   

 

 

 

 

Νόκνη ηνπ Mendel:  

Ο Mendel ρξεζηκνπνίεζε γηα ηα πεηξάκαηά ηνπ ην κνζρνκπίδειν, νη λφκνη φκσο ζηνπο 

νπνίνπο θαηέιεμε ηζρχνπλ γηα φινπο ηνπο δηπινεηδείο νξγαληζκνχο. Οη κεληειηθνί λφκνη είλαη 

απνξία ζηαηηζηηθψλ εξεπλψλ. Οη λφκνη απηνί αλαθέξνπλ: 
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1. Σα άηνκα πνπ πξνέξρνληαη απφ δηαζηαχξσζε νκφδπγσλ γνλέσλ νη νπνίνη δηαθέξνπλ ζε 

έλα ή πεξηζζφηεξα ραξαθηεξηζηηθά είλαη νκνηφκνξθα κεηαμχ ηνπο σο πξνο ηα 

ραξαθηεξηζηηθά απηά. Γειαδή αλ δηαζηαπξσζνχλ δχν αληηπξφζσπνη πνπ ν έλαο έρεη έλα 

γλψξηζκα Α θαη ν άιινο Β, νη απφγνλνη πνπ ζα γελλεζνχλ απφ απηνχο ζα έρνπλ ην 

γλψξηζκα Α ή ην Β. Πάλησο ζα είλαη φια φκνηα κεηαμχ ηνπο.  

2. ηαλ δηαζηαπξψλνπκε εηεξφδπγα άηνκα, επαλεκθαλίδνληαη ζηνπο απνγφλνπο ηνπο ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ γνλέσλ ηνπο κε θαζνξηζκέλε ζεκαζία. Γειαδή αλ δηαζηαπξσζνχλ νη 

φκνηνη απφγνλνη πνπ πξνήιζαλ απ‟ ηε δηαζηαχξσζε ηνπ Α θαη Β ηφηε ζηε λέα ζπγαηξηθή 

γεληά ζα ππάξρνπλ απφγνλνη κε δηαρσξηζκέλα ηα δχν 

γλσξίζκαηα θαη κάιηζηα κε αλαινγία 25% ην Α, 50% ην ΑΒ 

(θαη ηα δχν) θαη 25% ην Β.  

3. Αλ νη δηαζηαπξνχκελνη γνλείο έρνπλ αλά δχν ή 

πεξηζζφηεξα δηαθνξεηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηφηε απηά 

θιεξνλνκνχληαη ζηνπο απνγφλνπο ηνπο αλεμάξηεηα κεηαμχ 

ηνπο, ζπλδπάδνληαη ινηπφλ ειεχζεξα. Γειαδή αλ νη 

δηαζηαπξνχκελνη έρνπλ ν κελ ηα ραξαθηεξηζηηθά Α θαη Β θαη 

ν άιινο ηα ραξαθηεξηζηηθά Γ θαη Γ ηφηε ηα ραξαθηεξηζηηθά 

Α-Β θαη Γ-Γ δελ ζπγθιεξνλνκνχληαη αιιά κπνξνχλ λ‟ 

απνρσξηζηνχλ ην Α απφ ην Β θαη ην Γ απφ ην Γ.  

Ο Mendel δεκνζίεπζε γηα πξψηε θνξά ηα απνηειέζκαηα ησλ εξεπλψλ ηνπ ην 1865, 

ζεκειηψλνληαο έηζη ηελ επηζηήκε ηεο γελεηηθήο. Σν έξγν ηνπ αλαγλσξίζηεθε ηξηάληα ρξφληα 

κεηά ην ζάλαηφ ηνπ. 

|   Σα ηειεπηαία ρξφληα, κε ηελ ραξηνγξάθεζε ηνπ αλζξψπηλνπ γνληδηψκαηνο ,έρνπκε 

εληνπίζεη ηα πεξηζζφηεξα γνλίδηα ηνπ αλζξψπνπ. Έηζη έρνπλ εληνπηζηεί ηα „‟παζνινγηθά‟‟ 

γνλίδηα πνπ επζχλνληαη γηα ζπγθεθξηκέλεο θιεξνλνκηθέο αζζέλεηεο. Ζ  αμηνπνίεζε απηψλ 

ησλ γλψζεσλ καο δίλεη ηελ δπλαηφηεηα αθξηβνχο δηάγλσζεο ή θαη πξφγλσζεο αιιά θαη ηελ 

ειπίδα γνληδηαθήο ζεξαπείαο. Με ηε γνληδηαθή ζεξαπεία ζηνρεχνπκε ζηελ  εηζαγσγή ηνπ 

θπζηνινγηθνχ γνληδίνπ ζηνλ αζζελή, ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε νκαιή ιεηηνπξγία ηνπ 

νξγαληζκνχ ηνπ. Πξνο ην παξφλ, νη εθαξκνγέο ηεο γνληδηαθήο ζεξαπείαο είλαη πνιχ 

πεξηνξηζκέλεο. Ζ επηηπρία ηεο δελ είλαη πάληα εμαζθαιηζκέλε θαη γηα απηφ αληηκεησπίδεηαη 

κε επηθχιαμε.         
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2.5.6 Γεκνζθνπήζεηο θαη exit polls 

 

      To exit poll ή πξνεθινγηθή δεκνζθφπεζε εμφδνπ είλαη κία δεκνζθφπεζε πνπ 

ιακβάλεηαη ακέζσο κεηά ηελ άζθεζε ηνπ εθινγηθνχ δηθαηψκαηνο ησλ ςεθνθφξσλ. ε 

αληίζεζε κε κία δεκνζθφπεζε, ε νπνία δεηά απφ ηνλ ςεθνθφξν λα απαληήζεη αλ ζρεδηάδεη 

λα ςεθίζεη ππέξ ή θαηά θάπνηνπ θφκκαηνο, ην exit poll δεηά λα κάζεη ηη ηειηθά απηφο ςήθηζε. 

Παξφκνηα δεκνζθφπεζε είλαη απηή πνπ 

δηελεξγείηαη πξηλ απφ ηελ πξαγκαηηθή 

ςεθνθνξία θαη νλνκάδεηαη 

δεκνζθφπεζε εηζφδνπ.   

  Οη δεκνζθφπνη, ζπλήζσο ηδησηηθέο 

εηαηξείεο, εξγάδνληαη γηα εθεκεξίδεο ή 

ξαδηνηειενπηηθνχο ζηαζκνχο θαη 

δηελεξγνχλ δεκνζθνπήζεηο εμφδνπ 

ψζηε λα απνθηήζνπλ κία πξψηε έλδεημε 

σο πξνο ην απνηέιεζκα ησλ εθινγψλ 

αθνχ ζε πνιιέο εθινγηθέο 

αλακεηξήζεηο ην πξαγκαηηθφ απνηέιεζκα κπνξεί λα ρξεηαζηεί  ψξεο ή αθφκα θαη κέξεο γηα 

λα κεηξεζεί. 

       Πηζηεχεηαη φηη απηφο πνπ εθεχξε ην exit poll ήηαλ ν Marcel van Daw, Οιιαλδφο 

θνηλσληνιφγνο θαη πξψελ πνιηηηθφο θαη ήηαλ ν πξψηνο πνπ ην εθάξκνζε θαηά ηε δηάξθεηα 

Οιιαλδηθψλ βνπιεπηηθψλ εθινγψλ. 

      Σα exit polls ρξεζηκνπνηνχληαη επίζεο θαη γηα ηε ζπιινγή δεκνγξαθηθψλ δεδνκέλσλ 

ζρεηηθά κε ηνπο ςεθνθφξνπο θαζψο θαη γηα ην γηαηί απηνί ςήθηζαλ έηζη. Γεδνκέλνπ φηη ε 

δηαδηθαζία απηή είλαη αλψλπκε, νη 

δεκνζθνπήζεηο είλαη ν κφλνο ηξφπνο γηα ηελ 

ζπιινγή απηψλ ησλ πιεξνθνξηψλ.   

 

      Σα exit polls φκσο έρνπλ ζπζρεηηζηεί 

ηζηνξηθά θαη ζε φιν ηνλ θφζκν κε κεγάιεο 

εθινγηθέο αζηνρίεο αθνχ φπσο φιεο νη 

δεκνζθνπήζεηο έρνπλ θαη απηά απφ ηε θχζε 

ηνπο πεξηζψξηα ιάζνπο. Οη αηηίεο είλαη πνιιέο θαη δηάθνξεο, φπσο γηα παξάδεηγκα ε ρξήζε 

αθαηάιιεισλ δεκνγξαθηθψλ ζηνηρείσλ ή ε θαθή επηινγή ησλ ζεκείσλ δεηγκαηνιεςίαο. 
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      πκπεξαζκαηηθά, θαλείο δελ κπνξεί λα ηζρπξηζηεί φηη είλαη ηέιεηα θαη αξθεηνί 

ππνζηεξίδνπλ φηη δελ έρνπλ ζρεδηαζηεί γηα πξφβιεςε αιιά κπνξνχλ, σζηφζν, λα είλαη 

ζεκαληηθά εξγαιεία γηα ηελ θαηαλφεζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ εθινγηθνχ ζψκαηνο, φηαλ 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζσζηά. 

      ηελ Διιάδα,  ηξεηο απφ ηηο πην γλσζηέο 

εηαηξείεο πνπ αζρνινχληαη κε ηα exit polls ζηε 

δηάξθεηα ησλ εθινγψλ είλαη ε Kapa research, 

ε Metron Analysis  θαη ε MRB.  

χκθσλα κε ζηνηρεία απφ ην επίζεκν site ηεο 

MRB, ηα ηειεπηαία 22 ρξφληα ε εηαηξεία έρεη 

δεκηνπξγήζεη ηελ εμακεληαία   ζπλδξνκεηηθή   

έξεπλα  ζπζηεκαηηθήο  παξαθνινχζεζεο ηεο 

θνηλσληθήο θαη πνιηηηθήο ζπκπεξηθνξάο θαη 

ησλ κεηαβνιψλ ηεο, ζε ζρέζε κε ηηο εμειίμεηο ζην επξχηεξν πνιηηηθφ θαη νηθνλνκηθφ 

πεξηβάιινλ, κε ηε επσλπκία  «ΣΑΔΗ».  

  Ζ έξεπλα «ΣΑΔΗ» εθάξκνζε γηα πξψηε θνξά – ην 1987 - ζηελ Διιάδα, ηελ θηινζνθία 

ηεο ζπλδξνκεηηθήο έξεπλαο ζηνλ ηνκέα ησλ θνηλσληθφ-πνιηηηθψλ εξεπλψλ θαηαθέξλνληαο 

λα θαζηεξσζεί σο ην θαηεμνρήλ εξεπλεηηθφ εξγαιείν ζπζηεκαηηθήο θαηαγξαθήο ησλ δεηθηψλ 

πνιηηηθήο ζπκπεξηθνξάο ζηε Υψξα.  Ζ εμαηξεηηθά κεγάιε δηαρξνληθφηεηα (22 έηε) θαη ην 

βάζνο πινχηνπ ηεο πιεξνθφξεζεο πνπ πεξηέρεηαη ζηε βάζε δεδνκέλσλ ησλ ΣΑΔΧΝ, ηηο 

θαζηζηά ην κνλαδηθφ εξγαιείν ζηελ Διιάδα, πνπ εθηφο ησλ άιισλ κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη 

θαη σο εξκελεπηηθφ πιαίζην φπνπ κέζα απφ ηζηνξηθέο "αλαινγηθφηεηεο"  θαη ζπγθξηηηθέο 

κειέηεο φρη κφλν εξκελεχεηαη ε ζεκεξηλή πνιηηηθή ζθελή, αιιά παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα 

δεκηνπξγίαο κνληέισλ πξφβιεςεο ηεο εμέιημεο ησλ πνιηηηθψλ δξψκελσλ ζην βξαρχ θαη 

κεζνπξφζεζκν κέιινλ.  
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2.6 Κιάδνη ησλ Μαζεκαηηθώλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο πξνβιέςεηο θαη 

Μαζεκαηηθά κνληέια ζηηο πξνγλώζεηο 

 

Ζ ηαηηζηηθή 

 

Ο φξνο “ηαηηζηηθή” ελδερνκέλσο λα πξνέξρεηαη απφ ηε ιαηηληθή ιέμε “status” (πνιηηεία, 

θξάηνο) ε νπνία, ρξεζηκνπνηήζεθε αξρηθά γηα ην ραξαθηεξηζκφ αξηζκεηηθψλ δεδνκέλσλ 

πνπ αλαθέξνληαη θπξίσο ζηνλ πιεζπζκφ κηαο ρψξαο. Μπνξεί φκσο λα πξνέξρεηαη απφ ηελ 

αξραία ειιεληθή ιέμε ζηαηίδσ (ηνπνζεηψ, ηαμηλνκψ, ζπκπεξαίλσ). Με ηελ εκθάληζε ηεο 

ηαηηζηηθήο θαη ζηα πξψηα ζηάδηα ηεο αλάπηπμήο ηεο νη άλζξσπνη ηελ ηαχηηζαλ κε ηελ 

παξάζεζε ηεξάζηησλ πηλάθσλ κε δεδνκέλα ζρεηηθά κε ηνπο ζαλάηνπο, ηηο γελλήζεηο, ηνπο 

θφξνπο, ηα πξντφληα, ηνπο άλδξεο ζε ζηξαηεχζηκε ειηθία θηι., πξνζπαζψληαο έηζη λα 

πεξηγξάςνπλ δηάθνξα δεκνγξαθηθά, νηθνλνκηθά θαη πνιηηηθά θαηλφκελα. 

Δλψ παιαηφηεξα ε ηαηηζηηθή αζρνιείην κφλν κε ηελ παξάζεζε ηεξάζηησλ πηλάθσλ κε 

δεδνκέλα θαη αλαξίζκεησλ δηαγξακκάησλ, ζήκεξα κπνξνχκε λα δηαθξίλνπκε ζε κηα 

ζηαηηζηηθή έξεπλα ηξία ζηάδηα: Σε ζπιινγή ηνπ ζηαηηζηηθνχ πιηθνχ, ηελ επεμεξγαζία θαη 

παξνπζίαζή ηνπ θαη ηέινο ηελ αλάιπζε απηνχ ηνπ πιηθνχ θαη ηελ εμαγσγή ρξήζηκσλ 

ζπκπεξαζκάησλ. Σα ηξία απηά ζηάδηα επηηπγράλνληαη κε ηελ εθαξκνγή θαηαιιήισλ γηα 

θάζε πεξίπησζε ζηαηηζηηθψλ κεζφδσλ, φπσο θαη κε ηε βνήζεηα ησλ Τπνινγηζηψλ, νη νπνίνη 

ζεκείσζαλ ηεξάζηηα αλάπηπμε ζηηο κέξεο καο. πκπεξαζκαηηθά ινηπφλ κπνξνχκε λα 

δψζνπκε σο νξηζκφ ηεο “ηαηηζηηθήο” ην ζπλεζέζηεξν θαη πιένλ γλσζηφ νξηζκφ ηνπ R.A. 

Fisher (1890-1962), παηέξα ηεο ζχγρξνλεο ηαηηζηηθήο: 

 

ηαηηζηηθή είλαη έλα ζχλνιν αξρψλ θαη κεζνδνινγηψλ γηα: 

 ην ζρεδηαζκφ ηεο δηαδηθαζίαο ζπιινγήο δεδνκέλσλ 

 ηε ζπλνπηηθή θαη απνηειεζκαηηθή παξνπζίαζή ηνπο 

 ηελ αλάιπζε θαη εμαγσγή αληίζηνηρσλ ζπκπεξαζκάησλ. 

 

Ο θιάδνο ηεο ηαηηζηηθήο πνπ αζρνιείηαη κε ηνλ πξψην ζηφρν ιέγεηαη ζρεδηαζκόο 

πεηξακάησλ (experimental design) ελψ, κε ηνλ δεχηεξν αζρνιείηαη ε πεξηγξαθηθή 

ζηαηηζηηθή (descriptive statistics), πνπ απνηειεί θαη ην αληηθείκελν κειέηεο καο ζηε 

ζπλέρεηα. Σέινο, ε επαγσγηθή ζηαηηζηηθή ή ζηαηηζηηθή ζπκπεξαζκαηνινγία (inferential 

statistics) πεξηιακβάλεη ηηο κεζφδνπο κε ηηο νπνίεο γίλεηαη ε πξνζέγγηζε ησλ 
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ραξαθηεξηζηηθψλ ελφο κεγάινπ ζπλφινπ δεδνκέλσλ, κε ηε κειέηε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ 

ελφο κηθξνχ ππνζπλφινπ ησλ δεδνκέλσλ.  

Βαζηθέο έλλνηεο ηεο ηαηηζηηθήο έρνπλ εηζρσξήζεη θαη ελζσκαησζεί ζε φιεο ηηο επηζηήκεο. 

Απφ ηηο Αλζξσπηζηηθέο, Ννκηθέο θαη Κνηλσληθέο Δπηζηήκεο (Αξραηνινγία, Λανγξαθία, 

Κνηλσληνινγία,Γεκνγξαθία, …), ηηο Φπζηθέο Δπηζηήκεο (Φπζηθή, Υεκεία, Αζηξνλνκία, …), 

ηηο Δπηζηήκεο Τγείαο (Ηαηξηθή, Φαξκαθεπηηθή, Βηνινγία, …), ηηο Σερλνινγηθέο Δπηζηήκεο 

(Μεραλνινγία, Σνπνγξαθία, Ναππεγηθή, …) κέρξη ηηο Δπηζηήκεο Οηθνλνκίαο θαη Γηνίθεζεο 

(Οηθνλνκηθά, Υξεκαηηζηεξηαθά, Γηαθήκηζε, Marketing, …), βιέπνπκε λα ππεηζέξρεηαη ε 

ηαηηζηηθή είηε κε ηελ αξρηθή πεξηγξαθηθή κνξθή ηεο είηε κε ηηο πξνεγκέλεο αλαιπηηθέο 

ηερληθέο ηεο. 

Έλαο ηξφπνο γηα λα πάξνπκε ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο πνπ ρξεηαδφκαζηε γηα θάπνην 

πιεζπζκφ είλαη λα εμεηάζνπκε φια ηα άηνκα (ζηνηρεία) ηνπ πιεζπζκνχ σο πξνο ην 

ραξαθηεξηζηηθφ πνπ καο ελδηαθέξεη. Ζ κέζνδνο απηή ζπιινγήο ησλ δεδνκέλσλ 

θαιείηαη απνγξαθή (census). ε πνιιέο φκσο πεξηπηψζεηο ε εμέηαζε φισλ ησλ κνλάδσλ 

ηνπ πιεζπζκνχ είλαη δχζθνιε ή αθφκα θαη αδχλαηε. Έλαο ππνςήθηνο βνπιεπηήο, γηα 

παξάδεηγκα, πξηλ απφ ηηο εθινγέο είλαη δχζθνιν λα εμεηάζεη φινπο ηνπο ςεθνθφξνπο, γηα 

λα πξνζδηνξίζεη ηη αληίιεςε έρνπλ γηα ηηο ζέζεηο ηνπ. 

πνπ ινηπφλ ε απνγξαθή είλαη δχζθνιε, αδχλαηε ή νηθνλνκηθά θαη ρξνληθά αζχκθνξε, ν 

εξεπλεηήο καδεχεη πιεξνθνξίεο απφ θάπνηα κηθξή νκάδα ή ππνζχλνιν ηνπ πιεζπζκνχ, ην 

νπνίν θαιείηαη δείγκα. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη κία “πξνζεθηηθή” επηινγή κηθξφηεξνπ 

δείγκαηνο είλαη δπλαηφλ λα δψζεη θαιχηεξα απνηειέζκαηα απφ έλα κεγαιχηεξν δείγκα πνπ 

δελ έρεη εθιεγεί θαηάιιεια. Δλδεηθηηθφ είλαη ην παξάδεηγκα ησλ πξνεδξηθψλ εθινγψλ ησλ 

ΖΠΑ ην 1936. Σν πεξηνδηθφ Literary Digest ρξεζηκνπνηψληαο δείγκα 2.400.000 αηφκσλ 

πξφβιεςε λίθε ηνπ Landon κε πνζνζηφ 57%. Αληίζεηα, ην δεκνζθνπηθφ γξαθείν ηνπ G. 

Gallup ρξεζηκνπνηψληαο δείγκα 50.000 αηφκσλ πξφβιεςε ην ζσζηφ απνηέιεζκα πνπ ήηαλ 

λίθε ηνπ Roosvelt κε πνζνζηφ 62%! Ζ παηαγψδεο απνηπρία ηεο δεκνζθφπεζεο ηνπ 

πεξηνδηθνχ νθεηιφηαλ ζην γεγνλφο φηη ην δείγκα πνπ επειέγε δελ ήηαλ αληηπξνζσπεπηηθφ 

ηνπ πιεζπζκνχ. 

 

Οη Πηζαλόηεηεο 

 

Τπάξρεη ζε πνιινχο ε εληχπσζε φηη ην θχξην θίλεηξν γηα ηελ αλάπηπμε ηεο Θεσξίαο ησλ 

Πηζαλνηήησλ πξνήιζε απφ ην ελδηαθέξνλ ηνπ αλζξψπνπ γηα ηα ηπρεξά παηρλίδηα. 

εκαληηθή κάιηζηα ψζεζε ζηελ αλάπηπμε ηνπ θιάδνπ απηνχ ησλ Μαζεκαηηθψλ απνηέιεζε 

ε γφληκε αιιεινγξαθία πνπ αλαπηχρζεθε αλάκεζα ζηνπο Pascal θαη Fermat ην 17ν αηψλα 
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κε αθνξκή δηάθνξα πξνβιήκαηα πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ ελαζρφιεζε ηνπ αλζξψπνπ κε 

ηα ηπρεξά παηρλίδηα. 

Μνινλφηη φκσο ηα ηπρεξά παηρλίδηα ήηαλ επξέσο δηαδεδνκέλα θαη ζηνπο Αξραίνπο Έιιελεο 

θαη ζηνπο Ρσκαίνπο, ε Θεσξία ησλ Πηζαλνηήησλ δελ αλαπηχρζεθε θαηά ηελ αξραηφηεηα, 

φπσο ζπλέβε κε άιινπο θιάδνπο ησλ Μαζεκαηηθψλ, αιιά πνιχ αξγφηεξα, ην 16ν θαη 17ν 

αηψλα κ.Υ. Γη‟ απηφ πνιινί απνξξίπηνπλ ηελ άπνςε φηη ε Θεσξία ησλ Πηζαλνηήησλ νθείιεη 

ηε γέλεζή ηεο ζηελ ελαζρφιεζε ηνπ αλζξψπνπ κε ηα ηπρεξά παηρλίδηα θαη ηελ απνδίδνπλ 

ζηηο αλάγθεο λα ιπζνχλ πξνβιήκαηα πνπ παξνπζηάζηεθαλ κε ηελ αλάπηπμε ηνπ εκπνξίνπ, 

ησλ αζθαιίζεσλ, ηεο ζπιινγήο εζφδσλ ηνπ θξάηνπο θηι. Ζ αλάπηπμε ηεο Θεσξίαο ησλ 

Πηζαλνηήησλ νθείιεηαη επίζεο θαη ζηηο αλάγθεο ησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ φπσο ε εθαξκνγή 

ηεο Θεσξίαο θαικάησλ ζε αζηξνλνκηθέο παξαηεξήζεηο. 

Ζ Θεσξία ησλ Πηζαλνηήησλ αλαπηχρζεθε αθφκα πεξηζζφηεξν ην 18ν αηψλα κε ηηο 

αμηνζεκείσηεο εξγαζίεο ησλ καζεκαηηθψλ Bernoulli, De Moivre, Laplace θαη Gauss. 

Ηδηαίηεξα ν Laplace κε ηηο εξγαζίεο ηνπ άλνημε κηα θαηλνχξγηα επνρή γηα ηε Θεσξία 

Πηζαλνηήησλ. Γηαηί ν Laplace δελ πεξηνξίδεηαη κφλν ζηε καζεκαηηθή αλάιπζε ησλ ηπρεξψλ 

παηγληδηψλ, αιιά εθαξκφδεη ηα ζπκπεξάζκαηά ηνπ θαη ζε έλα πιήζνο απφ επηζηεκνληθά θαη 

πξαθηηθά πξνβιήκαηα. Έηζη, κε αθνξκή ηε κειέηε ησλ ζθαικάησλ πνπ πξνθχπηνπλ ζηηο 

επαλαιακβαλφκελεο κεηξήζεηο ηνπ ίδηνπ αζηξνλνκηθνχ κεγέζνπο αλαθαιχπηεηαη ε 

πεξίθεκε θαλνληθή θαηαλνκή ηνπ Gauss. Καηφπηλ απνδεηθλχεηαη φηη ε θαλνληθή θαηαλνκή 

απεηθνλίδεη φρη κφλν ηελ θαηαλνκή ησλ ζθαικάησλ ησλ αζηξνλνκηθψλ παξαηεξήζεσλ αιιά 

θαη ηελ θαηαλνκή πνιιψλ βηνινγηθψλ, θνηλσληθψλ θαη θπζηθψλ θαηλνκέλσλ. Έηζη, ζηε 

δηάξθεηα ηνπ 19νπ αηψλα γελληνχληαη λένη θιάδνη ησλ εθαξκνζκέλσλ καζεκαηηθψλ, φπσο 

είλαη ε Θεσξία ησλ θαικάησλ, ηα Αζθαιηζηηθά Μαζεκαηηθά θαη ε ηαηηζηηθή Μεραληθή. 

ηηο κέξεο καο ε Θεσξία ησλ Πηζαλνηήησλ κε ηηο εξγαζίεο πνιιψλ δηάζεκσλ καζεκαηηθψλ, 

φπσο είλαη νη Chebyshev, Markov, Von Mises, Kolmogorov θ.ά., έρεη ζεκεηψζεη αικαηψδε 

πξφνδν. Καηλνχξγηα ζεσξεηηθά απνηειέζκαηα παξέρνπλ λέεο δπλαηφηεηεο γηα ηε 

ρξεζηκνπνίεζε ησλ κεζφδσλ ηεο Θεσξίαο ησλ Πηζαλνηήησλ. Δίλαη αμηνζεκείσην ην 

γεγνλφο φηη νη εθαξκνγέο ησλ Πηζαλνηήησλ αλαθέξνληαη ζε έλα επξχηαην θάζκα 

επηζηεκψλ φπσο ε Φπζηθή, ε Υεκεία, ε Γελεηηθή, ε Φπρνινγία, ε Οηθνλνκνινγία, ε 

Σειεπηθνηλσλία, ε Μεηεσξνινγία θηι. 

Ζ Θεσξία ησλ Πηζαλνηήησλ αλήθεη ζηνπο θιάδνπο ησλ Μαζεκαηηθψλ πνπ ζπκβαδίδνπλ κε 

ηελ αλάπηπμε ησλ θπζηθψλ επηζηεκψλ θαη ηεο ηερλνινγίαο. Απηφ δε ζεκαίλεη βέβαηα φηη ε 

Θεσξία ησλ Πηζαλνηήησλ είλαη απιψο έλα βνεζεηηθφ εξγαιείν γηα ηε ιχζε πξαθηηθψλ 

πξνβιεκάησλ ησλ άιισλ επηζηεκψλ. Απελαληίαο έρεη κεηαζρεκαηηζηεί ζε έλαλ απηνηειή 

θιάδν ησλ θαζαξψλ Μαζεκαηηθψλ, πνπ έρεη δηθά ηνπ πξνβιήκαηα θαη δηθέο ηνπ κεζφδνπο. 
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Πσο γίλεηαη ε πξόγλσζε κε ηα Αξηζκεηηθά Μνληέια Καηξνύ 

  

Σν αλζξψπηλν γέλνο αλέθαζελ έθαλε πξνζπάζεηεο πξνθεηκέλνπ λα θαηαλνήζεη ηνπο 

πεξίπινθνπο λφκνπο πνπ δηέπνπλ ηνπο κεραληζκνχο ηνπ ζχκπαληνο. Οη αξραηφηεξνη 

πνιηηηζκνί πνπ δε δηέζεηαλ ην απαξαίηεην ππφβαζξν γλψζεσλ, έπιαζαλ ζεφηεηεο θαη 

δεκηνπξγνχζαλ κχζνπο, πξνθεηκέλνπ λα εμεγήζνπλ ηνλ ηπραίν θαη αλεμήγεην γη‟ απηνχο 

θφζκν. Αξγφηεξα παξαηεξψληαο πξνζεθηηθά ηε θχζε θαη κειεηψληαο ηνπο κεραληζκνχο 

ηεο, επηλφεζαλ νξηζκέλεο πξσηφγνλεο κεζφδνπο γηα ηελ πξφβιεςε θάπνησλ πεξηνδηθψλ 

θπζηθψλ θαηλνκέλσλ, φπσο γηα παξάδεηγκα ηηο αιιαγέο ησλ επνρψλ θαη ηηο θηλήζεηο ησλ 

νπξαλίσλ ζσκάησλ. ηαδηαθά νη ζεφηεηεο αληηθαηαζηήζεθαλ απφ θχθινπο, ζρήκαηα, 

αξηζκνχο, καζεκαηηθά. 

ηηο εκέξεο καο ελψ ε κηα ζεσξία αλαηξέπεη ηελ άιιε θαη ην έλα πξφηππν αληηθαζηζηά ην 

άιιν, έλα πξάγκα παξακέλεη ζηαζεξφ : Οη λφκνη ηεο θχζεο είλαη καζεκαηηθνί. Ο ζεφο είλαη 

γεσκέηξεο. Σν 1587 ζην βηβιίν “Οη Μαζεκαηηθέο Αξρέο ηεο Φπζηθήο Φηινζνθίαο“ ηνπ Ηζαάθ 

Νεχησλα δηαηππψζεθε ε άπνςε φηη ε θχζε έρεη λφκνπο θαη ηνπο λφκνπο απηνχο κπνξνχκε 

λα ηνπο απνθαιχςνπκε θαη λα ηνπο πεξηγξάςνπκε κε καζεκαηηθέο κεζφδνπο. Ο Νεχησλαο 

πεξηέγξαςε ηνπο θπζηθνχο λφκνπο ρξεζηκνπνηψληαο πνιχπινθεο καζεκαηηθέο εμηζψζεηο νη 

νπνίεο φρη κφλν ζπζρέηηδαλ δηάθνξεο θπζηθέο παξακέηξνπο κεηαμχ ηνπο, αιιά επηπιένλ 

ππνιφγηδαλ θαη ηνπο ξπζκνχο κεηαβνιήο απηψλ, δειαδή ηηο παξαγψγνπο. Οη εμηζψζεηο πνπ 

πεξηέρνπλ ξπζκνχο κεηαβνιήο είλαη γλσζηέο ζαλ δηαθνξηθέο εμηζψζεηο θαη απνηεινχλ ην 

βαζηθφηεξν καζεκαηηθφ εξγαιείν γηα ηελ πεξηγξαθή ησλ θηλήζεσλ ηεο αηκφζθαηξαο. Ζ 

ιχζε ησλ εμηζψζεσλ απηψλ είλαη κνλαδηθή εάλ νη αξρηθέο ηηκέο φισλ ησλ κεγεζψλ πνπ 

απνηεινχλ ην ζχζηεκα είλαη γλσζηέο κε αθξίβεηα. 

Μπνξεί λα ζεσξεζεί φηη ε αηκφζθαηξα θαη ε γε απνηεινχλ έλα θιεηζηφ ζχζηεκα ην νπνίν 

αθνινπζεί κηα κνλαδηθή θαη ζεσξεηηθά πξνβιέςηκε πνξεία. Απφ κία γλσζηή αξρηθή 

θαηάζηαζε ηεο αηκφζθαηξαο ζε κηα δεδνκέλε ρξνληθή ζηηγκή (πνπ γίλεηαη απφ ηηο 

παξαηεξήζεηο θαηξνχ) πξνζδηνξίδεηαη ε κειινληηθή ηεο θίλεζε, δειαδή γίλεηαη πξφγλσζε 

κνλνζήκαληα νξηζκέλε. 
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2.7   Οη καληηθέο ζπλήζεηεο ησλ Ζιείσλ 

 

    Δίλαη γλσζηφ φηη ν 1νο κ.Υ αηψλαο απνηειεί ηελ αξρή ηεο κεηαβαηηθήο πεξηφδνπ απφ ηελ  

εηδσινιαηξία ζην Υξηζηηαληζκφ θαη απφ ηελ πνιπζεΐα ζηνλ κνλνζετζκφ. Ζ αιιαγή απηή δελ 

έγηλε θαη δελ κπνξνχζε λα γίλεη απηφκαηα, αβίαζηα θαη νκαιά.  Ζ θαηεδάθηζε θαη ν 

παξακεξηζκφο ζπλεζεηψλ αληηιήςεσλ θαη λννηξνπηψλ, ζξεζθεπηηθψλ ηδενινγηψλ θαη 

ιαηξεηψλ ηεο π.Υ επνρήο, πέξαζαλ κέζα απφ ζθιεξέο θαη πνιιέο δνθηκαζίεο.  ηα 

απνκαθξπζκέλα ζεκεία, φπσο γηα παξάδεηγκα ε Αξθαδία φπνπ νη θάηνηθνη ήηαλ 

απνκνλσκέλνη θαη ηα ήζε ζπληεξεηηθά, ε δηάδνζε ηεο λέαο ζξεζθείαο θαζπζηεξνχζε θαη 

κφλν ηνλ 5ν αηψλα ζα ζπλαληήζνπκε νξγαλσκέλε εθθιεζία ζηελ Αξθαδία. 

    ηελ κειέηε ηνπ σθξάηε Παλ. Μάζζηα, <<Μαληηθέο αζρνιίεο θαη αληηιήςεηο Ζιείσλ θαη 

Αξθάδσλ ηνλ 1ν κ.Υ αηψλα>> παξνπζηάδεη, ζρνιηάδεη θαη αμηνινγεί ηηο ζπλήζεηεο, ηηο αμίεο 

θαη ηα πηζηεχσ ησλ Ζιείσλ θαη Αξθάδσλ θαηά ηα ηέιε ηνπ 1νπ θαη αξρέο ηνπ 2νπ αηψλα κ.Υ 

φπσο ηηο θαηαγξαθέο θαη ηηο παξνπζηάδεη ζην έξγν ηνπ <<Πεξί βαζηιείαο Α'>> ν  πεξηεγεηήο 

Γίσλ ν Υξπζφζηνκνο, απφ ηε Πξνχζα ηεο Μηθξάο Αζίαο. Ο Γίσλ αδηαθφξεζε γηα ηηο δφμεο 

θαη ηα αλψηαηα αμηψκαηα ζηα νπνία κπνξνχζε λα αλέιζεη θαη επηδφζεθε ζηε ζπνπδή ηεο 

θηινζνθίαο. 

    Ο Γίσλ θαηέγξαςε ηηο καληηθέο αζρνιίεο θαη αληηιήςεηο ησλ Ζιείσλ θαη ησλ Αξθάδσλ, 

φπσο ηηο πιεξνθνξήζεθε θαη απφ κία αγξφηηζζα πνπ ζπλάληεζε ζηα ζχλνξα Ζιείαο 

Αραΐαο. 

    Γηα ηελ καληεία ζηελ Ζιεία θαη ηδίσο ζηελ αξραία έρεη αξθεηά θαη πνιχ δηαθσηηζηηθά 

γξάςεη ν ηζηνξηθφο Γεψξγηνο Παπαλδξένπ. Δθεί παξαζέηεη ηα φζα γλσζηά γηα ηα δηάζεκα 

καληηθά γέλε ηεο Ήιηδνο, θαζψο θαη γηα ηνλ νκεξηθήο επνρήο κάληε Μειάκπνδα απφ ηελ 

Ζιεηαθή  Πχιν. 

  Σα πξνκαληέκαηα θαη νη καγείεο φισλ ησλ πεξησλχκσλ απηψλ ζηελ αξραηφηεηα κάγσλ θαη 

κάληεσλ είλαη αμηνζαχκαζηα. αλ θιεξνλνκηά απηψλ ζεσξεί ν Παπαλδξένπ θαη ηε ζεκεξηλή 

έθεζε ησλ Ζιεησηψλ ζηε καληεία. Καη πξάγκαηη, θάζε ρσξίν θαη θάζε νηθηζκφο κέρξη θαη 

ζήκεξα έρεη ηε κάγηζζά ηνπ θαη ζπλάκα ηε γηάηξηζζά ηνπ.  

ηνλ εχθνξν θάκπν ηεο Ζιείαο ζπλαληηνχληαη πνιινί δηαθνξεηηθνί άλζξσπνη απφ γεηηνληθά 

κέξε. Άκεζε ζπλέπεηα απηνχ ηνπ ζπγρξσηηζκνχ  είλαη ε κεγάιε πνηθηιία δνμαζηψλ, εζίκσλ 

θαη εζψλ. 

Δπίζεο, ν Καξθαβίηζαο γξάθεη: “ νη θακπίζηνη είλαη φινη δφθηκνη κεηεσξνζθφπνη”. ινη, ιίγν 

πνιχ, είλαη γλψζηεο ησλ κεηεσξνινγηθψλ θαηλνκέλσλ θαη ζε θάζε ρσξηφ ππάξρεη θάπνηνο 

πνπ ραίξεη θήκεο ηδηαηηέξαο γηα ηηο επηηπρίεο ηνπ ζηελ πξφγλσζε ηνπ θαηξνχ.  
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Γηα ηελ ηφζε δηάδνζε θαη εκπεηξία ζηα κεηεσξνζθνπηθά ζηελ Ζιεία, ππνβνεζεί πνιχ ην 

πνιπάζρνιν ησλ θαηνίθσλ ηεο ζε πνηθίιεο θαιιηέξγεηεο πνπ απαηηνχλ πιήξε επαγξχπλεζε 

ζηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο.  

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: ΥΔΓΗΑΜΟ ΣΖ ΔΡΔΤΝΑ 

 

     Γηα λα δηεξεπλεζεί ε ζεκαζία ησλ πξνβιέςεσλ  ζηε δσή καο θαη ν ξφινο ησλ 

καζεκαηηθψλ ζε απηή ηελ πεξίπησζε επηιέρζεθε ζπλδπαζκφο πνηνηηθήο θαη πνζνηηθήο 

πξνζέγγηζεο αθνχ  ν εξεπλεηήο είλαη απαξαίηεην λα εθκεηαιιεχεηαη φια ηα ππάξρνληα 

κεζνδνινγηθά εξγαιεία γηα ηελ εμαγσγή έγθπξσλ θαη αμηφπηζησλ απνηειεζκάησλ.  Έηζη 

ρξεζηκνπνηήζεθε ηφζν ην εξσηεκαηνιφγην φζν θαη ε εκηδνκεκέλε ζπλέληεπμε γηα ηελ 

ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ. 

     Αξρηθά  δεκηνπξγήζεθε έλα εξσηεκαηνιφγην ψζηε λα δηεξεπλεζνχλ νη απφςεηο ησλ 

καζεηψλ γχξσ απφ ηε ζρέζε ησλ Μαζεκαηηθψλ κε ηηο πξνβιέςεηο θαη ηε ζεκαζία πνπ 

έρνπλ απηέο ζηε δσή καο. 

Σν εξσηεκαηνιφγην ήηαλ ειεθηξνληθφ, θαηαζθεπάζηεθε κε ηε βνήζεηα ησλ google docs ζην 

Δξγαζηήξην Πιεξνθνξηθήο ηνπ ζρνιείνπ   θαη απαληήζεθε ηε ρξνληθή πεξίνδν απφ 

29/04/14 έσο 6/05/14.  Σν δείγκα ηεο έξεπλαο ήηαλ νη καζεηέο ηνπ Γεληθνχ Λπθείνπ 

Αλδξαβίδαο γηα ην ζρνιηθφ έηνο  2013-14.  

Σν εξσηεκαηνιφγην είλαη απιή θαη δηαδεδνκέλε ηερληθή ζπιινγήο πιεξνθνξηψλ, 

πξνζθέξεηαη ζε κειέηεο εχθνια θαηακεηξήζηκεο θαη δηαρξνληθά ζπγθξίζηκεο (Javeau, 

1996,ζ.46) θαη βνεζά ζηε ζπιινγή ζηνηρείσλ πξννξηζκέλσλ γηα ζηαηηζηηθή επεμεξγαζία. Ζ 

παξνπζίαζε ησλ ζπιιεγκέλσλ απαληήζεσλ κε πίλαθεο ζπρλνηήησλ θαη ζρεηηθψλ 

ζπρλνηήησλ θαζψο θαη ε απεηθφληζή ηνπο κε δηαγξάκκαηα, επηηξέπεη ηελ απνθάιπςε ησλ 

ηάζεσλ ηεο πιεηνςεθίαο θαη πξνζθέξεη κία ηθαλνπνηεηηθή παξνπζίαζε ηεο ζέζεο ηνπ 

κειεηψκελνπ ζπλφινπ θαη κπνξεί λα νδεγήζεη ζε νπζηαζηηθέο δηαπηζηψζεηο θαη 

ζπκπεξάζκαηα. Βέβαηα ην εξσηεκαηνιφγην παξνπζηάδεη θαη θάπνηα κεηνλεθηήκαηα, φπσο ην 

φηη πεξηνξίδεη ηνλ απζνξκεηηζκφ ησλ εξσησκέλσλ θαη δχζθνια ειέγρεηαη ε εγθπξφηεηά ηνπ 

αθνχ θάπνηεο θνξέο νη εξσηψκελνη κπνξεί λα απαληνχλ πξφρεηξα ή γξήγνξα γηα λα 

ηειεηψλνπλ ηε ζπκπιήξσζή ηνπ ή λα δίλνπλ παξαπιαλεηηθέο απαληήζεηο γηα λα 

ηθαλνπνηήζνπλ ηνλ εξεπλεηή ή λα πξνζηαηεχζνπλ ηνλ εαπηφ ηνπο. 

    ηε ζπλέρεηα, ρξεζηκνπνηήζεθε ε εκηδνκεκέλε  ζπλέληεπμε γηαηί παξνπζηάδεη πνιχ 

κεγαιχηεξε επειημία σο πξνο ηε ζεηξά ησλ εξσηήζεσλ, ζε ζρέζε κε ηε δνκεκέλε, σο πξνο 

ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ εξσηήζεσλ αλάινγα κε ηνλ εξσηψκελν θαη σο 

πξνο ηελ πξνζζαθαίξεζε εξσηήζεσλ θαη ζεκάησλ γηα ζπδήηεζε.  Γηα ην ιφγν απηφ 
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πξνζθιήζεθαλ  ζην ζρνιείν γηα λα ζπλνκηιήζνπλ κε ηνπο καζεηέο θαη λα θαηαζέζνπλ ηηο 

εκπεηξίεο ηνπο ε ζενιφγνο θαη ε βηνιφγνο ηνπ ζρνιείνπ καο θαη δεκηνπξγήζεθε έλαο νδεγφο 

ζπλέληεπμεο γηα ηελ θάζε κία. 

 Οη ζπλεληεχμεηο δελ ερνγξαθήζεθαλ, παξφηη θάηη ηέηνην επηηξέπεη κεηαγελέζηεξα ηελ πην 

ιεπηνκεξή αλάιπζε θαη κειέηε ηνπ πεξηερνκέλνπ, γηα λα αηζζάλνληαη πην άλεηα θαη νηθεία 

ηφζν νη καζεηέο φζν θαη νη εξσηψκελνη. 

    Παξάιιεια έγηλε θαη βηβιηνγξαθηθή έξεπλα ψζηε λα κειεηεζεί ην ζεσξεηηθφ πιαίζην ηεο 

εξγαζίαο. 

 

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4:ΑΝΑΛΤΖ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ–ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΧΝ 

 

     ην θεθάιαην απηφ παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο φπσο πξνέθπςαλ απφ 

ηελ επεμεξγαζία ησλ εξσηεκαηνινγίσλ θαη ησλ ζπλεληεχμεσλ. Οη απαληήζεηο ησλ καζεηψλ 

παξνπζηάδνληαη ζηα παξαθάησ δηαγξάκκαηα, έζησ θαη αλ ην δείγκα είλαη κηθξφ θαη ηα 

ζπκπεξάζκαηα πνπ ζα πξνθχςνπλ δελ ζεσξνχληαη  γεληθεχζηκα, ιφγσ ηεο ππεξνρήο ηνπ 

νπηηθνχ εξεζίζκαηνο θαη ηεο γλσζηηθήο «νξγάλσζεο» πνπ εμαζθαιίδνπλ (Γεκεηξφπνπινο, 

2004,ζ.261). 

 

     χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζην ζρνιείν καο, 

απφ 15/2/13 έσο  16/2/13, θαη ζηελ νπνία ζπκκεηείραλ 42 καζεηέο πξνέθπςαλ ηα 

παξαθάησ δεδνκέλα : 

Οη πεξηζζφηεξνη καζεηέο (40%) πηζηεχνπλ φηη ε πξφβιεςε είλαη αλαγθαία ζηε δσή καο θαη 

κφλν έλα κηθξφ πνζνζηφ (9%) φηη δελ είλαη. Δπίζεο, νη καζεηέο πηζηεχνπλ φηη πεξηζζφηεξν 

αλαγθαία είλαη ε πξφγλσζε ζηελ ηαηξηθή (42%) θαη ιηγφηεξν ζηελ κεηεσξνινγία (16%), ηε 

ζεηζκνινγία (14%) θαη ζε απηά πνπ ζα καο ζπκβνχλ (14%). 

     ρεηηθά κε ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο πξφγλσζεο, έλα κεγάιν πνζνζηφ καζεηψλ 

(33%) πηζηεχεη φηη είλαη απνηειεζκαηηθή  ζηελ ηαηξηθή θαη ζε κηθξφηεξν πνζνζηφ ζηελ 

κεηεσξνινγία, ελψ έλαο κηθξφο αξηζκφο καζεηψλ (5%) πηζηεχεη φηη κπνξνχλ λα 

πξνβιεθζνχλ νη ζεηζκνί. 

    ην εξψηεκα αλ κπνξνχλ ηα καζεκαηηθά λα πξνβιέςνπλ απνηειεζκαηηθά ην κέιινλ, νη 

πεξηζζφηεξνη καζεηέο (48%) πηζηεχνπλ φηη απηφ κπνξεί αξθεηά λα ζπκβεί θαη έλα κηθξφ 

πνζνζηφ 3% φηη ηα καζεκαηηθά κπνξνχλ πάξα πνιχ λα ζπκβάιινπλ ζε απηφ. 

    ζνλ αθνξά ηνπο ηνκείο ζηνπο νπνίνπο ε πξφβιεςε είλαη πην απνηειεζκαηηθή, ην 44% 

ησλ καζεηψλ πηζηεχεη φηη ζηελ κεηεσξνινγία ηα θαηλφκελα κπνξνχλ λα πξνβιεθζνχλ 
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αξθεηά απνηειεζκαηηθά αιιά ζηε ζεηζκνινγία ην 51% πηζηεχεη φηη κφλν ιίγν είλαη 

απνηειεζκαηηθή κία ηέηνηα πξφβιεςε. ε απηφ πηζαλφλ λα ζπκβάιιεη θαη ε άπνςε πνπ 

δηαηππψλνπλ επηζηήκνλεο ζεηζκνιφγνη ζηα ΜΜΔ γχξσ απφ απηφ ην ζέκα  εθθξάδνληαο ηελ 

επηθχιαμή ηνπο γηα ηελ πξφβιεςε ησλ ζεηζκψλ θαη φηαλ απηνί εθδεισζνχλ γηα ηε 

κεηαζεηζκηθή αθνινπζία. Έηζη έρεη επηθξαηήζεη ε άπνςε φηη ν ζεηζκφο είλαη απξφβιεπην 

θαηλφκελν θαη θαιφ είλαη λα είκαζηε θαιά πξνεηνηκαζκέλνη γηα ηελ αληηκεηψπηζή ηνπ.  

    ρεηηθά κε ηελ επηζπκία ηνπ αλζξψπνπ λα κάζεη ηη ηνπ επηθπιάζζεη ην κέιινλ αξθεηνί 

καζεηέο (35%) απάληεζαλ φηη ν θαζέλαο καο ελδηαθέξεηαη αξθεηά γηα λα κάζεη ηη πξφθεηηαη 

λα ηνπ ζπκβεί  ελψ έλα κηθξφηεξν πνζνζηφ (28%) πηζηεχεη φηη ν άλζξσπνο ελδηαθέξεηαη 

πνιχ γηα λα κάζεη θάηη ηέηνην. 

     ηηο εξσηήζεηο ζρεηηθά κε ηηο ιατθέο δνμαζίεο  θαη ηηο δηαδεδνκέλεο κνξθέο καληείαο 

φπσο θαθεκαληεία, ρεηξνκαληεία, δψδηα θ.α νη πεξηζζφηεξνη καζεηέο (58%) πηζηεχνπλ φηη νη 

πξνβιέςεηο απηέο δελ είλαη απνηειεζκαηηθέο θαη φηη νη άλζξσπνη θαηαθεχγνπλ ζε απηέο απφ 

έιιεηςε παηδείαο θαη αδπλακία λα πάξνπλ ζηα ρέξηα ηε δσή  ηνπο θαη λα πξνζπαζήζνπλ γηα 

απηά πνπ επηζπκνχλ. Αθφκα θαη ηα δψδηα πνπ έρνπλ θαηαθιχζεη κε ηηο πξνβιέςεηο ηνπο ηα 

ΜΜΔ, ηνλ έληππν θαη ειεθηξνληθφ ηχπν δελ θαίλεηαη λα επεξεάδνπλ ηνπο καζεηέο θαη 

ζρεδφλ νη κηζνί (49%) πηζηεχνπλ φηη πξνβιέςεηο πνπ ζηεξίδνληαη ζε κε επηζηεκνληθά 

κνληέια δελ κπνξνχλ λα θέξνπλ ηα αλακελφκελα απνηειέζκαηα. 

 

 Δπίζεο, νη απαληήζεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηηο ζπλεληεχμεηο θσδηθνπνηήζεθαλ θαη 

παξνπζηάδνληαη παξαθάησ:  
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Γηα ηελ εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ αμηνπνηήζεθαλ θαη νη παξαθάησ ζπλεληεχμεηο: 

 

πλέληεπμε ηεο ζενιόγνπ θαο Αζελάο Κάληδνπ 

ε έλα απφ ηα δίσξα ηνπ καζήκαηνο ηεο εξεπλεηηθήο εξγαζίαο, νη καζεηέο ζπλνκίιεζαλ κε 

ηελ θα. Αζελά Κάληδνπ, ζενιφγν ζην Γεληθφ Λχθεην Αλδξαβίδαο. Ζ θπξία Κάληδνπ, δέρηεθε 

πξφζπκα λα απαληήζεη ζηηο εξσηήζεηο ησλ καζεηψλ θαη λα θαηαζέζεη θαη ηε δηθή ηεο 

εκπεηξία ζην ππφ δηαπξαγκάηεπζε ζέκα. Αθνινπζνχλ νη εξσηήζεηο ησλ καζεηψλ θαη νη 

απαληήζεηο ηεο θαο Κάληδνπ: 

 Ποηος ο ρόιος ηφλ προθεηώλ ζηο Χρηζηηαληζκό; 

 

ην Υξηζηηαληζκφ δελ έρνπκε πξνθήηεο. Μφλν ζηελ Παιαηά Γηαζήθε έρνπκε 

πξνθήηεο. Ο κφλνο πξνθήηεο πνπ βξίζθεηαη ζην κεηαίρκην ηεο Παιαηάο θαη ηεο 

Καηλήο Γηαζήθεο είλαη ν Ησάλλεο ν Πξφδξνκνο. ηα ρξφληα ηνπ ήδε είρε έξζεη ζηνλ 

θφζκν ν Μεζζίαο, δειαδή ν Ηεζνχο Υξηζηφο. Δθηφο απφ ηε ζπγγεληθή ζρέζε ησλ δχν 

αλδξψλ (ήηαλ μαδέιθηα), ν Ησάλλεο ήηαλ 6 κήλεο κεγαιχηεξνο απφ ηνλ Ηεζνχ. ηαλ 

βάθηηδε ν Ησάλλεο θήξπηηε ηε κεηάλνηα θαη ηνλ εξρνκφ ηνπ Μεζζία.  

 

 Οη προθήηες είταλ καληηθές ηθαλόηεηες θαη κπορούζαλ λα αποθαιύυοσλ ηη ζα 

ζσκβεί ζηε κειιοληηθή δφή ελός αλζρώποσ; 

 

Οη πξνθήηεο ζηε Παιαηά Γηαζήθε δελ είραλ καληηθέο ηθαλφηεηεο κε ηελ έλλνηα πνπ 

έρνπκε ζήκεξα. Σν θήξπγκά ηνπο θαη ην έξγν ηνπο ήηαλ θπξίσο κεζζηαληθφ (γηα ηνλ 

εξρνκφ ηνπ Μεζζία). Πξνέηξεπαλ ηνπο αλζξψπνπο λα επηζηξέςνπλ θνληά ζην  Θεφ, 

λα ζηακαηήζνπλ λα θάλνπλ άζρεκα πξάγκαηα ζην ζπλάλζξσπφ ηνπο, λα 

κεηαληψζνπλ εηιηθξηλά θαη λα επηζηξέςνπλ θνληά ζην Θεφ, ψζηε λα βξνπλ γαιήλε θαη 

εξεκία ηφζν εζσηεξηθή φζν θαη εμσηεξηθή. Οξηζκέλνη απφ απηνχο (π.ρ ν Ζζαΐαο πνπ 

ζεσξείηαη ν θαηεμνρήλ κεζζηαληθφο πξνθήηεο) έιεγαλ ζηνπο αλζξψπνπο 

ιεπηνκέξεηεο απφ ηε δσή θαη ηε δξάζε ηνπ Υξηζηνχ (φηη ζα γελλεζεί απφ ηελ 

Παξζέλν Μαξία, απφ ηε γεληά ηνπ βαζηιηά Γαβίδ, ζηε Βεζιέκ, ζα ζηαπξσζεί, θ.ι.π),  

φηη ε ράξε ηνπ Θενχ ηνπο επέηξεπε λα γλσξίδνπλ απηά ηα πξάγκαηα θαη λα ηα 

θάλνπλ γλσζηά θαη ζηνπο ππφινηπνπο. Γη‟ απηφ θαη δελ επεδίσθαλ ηε δφμα θαη ηελ 

αλαγλψξηζε απφ ηνπο άιινπο, έιεγαλ κφλν ην ζσζηφ, γη‟ απηφ θαη πάιη εθδηψρζεθαλ, 

αιιά είραλ θαη καξηπξηθφ ζάλαην, αθνχ ηα έβαδαλ κε ηνπο βαζηιείο θαη ηνπο άξρνληεο 

πνπ απηνί έδηλαλ ην άζρεκν παξάδεηγκα ζην ιαφ. 

 



[61] 

 

 

 Γηαηί αρθεηές θορές παρερκελεύοληαη ηα θείκελα ηες Παιαηάς Δηαζήθες; 

(Χαραθηερηζηηθή περίπηφζε ε τεηροκαληεία-Ιώβ Κεθ.37) 

 

Σν θείκελα ηε Παιαηάο Γηαζήθεο γξάθηεθαλ ζε ζπγθεθξηκέλν ρξφλν θαη πεξηέρνπλ 

ζεφπλεπζηεο δηδαζθαιίεο πνπ έρνπλ παξάιιεια θαη ζπκβνιηθφ λφεκα. Γη‟ απηφ θαη 

δελ κπνξνχκε λα εξκελεχζνπκε ηα γεγνλφηα θαηά γξάκκα ή κεκνλσκέλα. 

Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα είλαη ε πεξίπησζε ρεηξνκαληείαο πνπ αλαθέξεηαη ζην 

βηβιίν ηνπ Ηψβ. Σα γεγνλφηα θαη ε δηδαζθαιία ηεο Παιαηάο Γηαζήθεο θσηίζηεθαλ θαη 

εξκελεχηεθαλ ζσζηά κε ηνλ εξρνκφ ζηνλ θφζκν ηνπ Ηεζνχ, δειαδή κέζα απφ ηα 

βηβιία ηεο Καηλήο Γηαζήθεο. Άιισζηε θαη νη ίδηνη νη καζεηέο ηνπ Υξηζηνχ ζηα 3 ρξφληα 

πνπ ήηαλ καδί Σνπ, δελ κπνξνχζαλ λα θαηαιάβνπλ πνηνο πξαγκαηηθά είλαη. Γη‟ απηφ 

θαη πνιιέο θνξέο ήηαλ δχζπηζηνη (π.ρ ζηα Πάζε πνπ ηνλ εγθαηέιεηςαλ φινη). Μφλν 

κέζα απφ ηελ επηθνίηεζε ηνπ Αγίνπ Πλεχκαηνο θαηά ηελ Πεληεθνζηή «άλνημαλ» ηα 

κάηηα ηνπο θαη θαηάιαβαλ πνηνο πξαγκαηηθά ήηαλ ν δάζθαιφο ηνπο θαη ηη ήζειε απφ 

απηνχο. 

 

 Τη ζα ζσκβοσιεύαηε έλα καζεηή ποσ ζα ζας έιεγε όηη πηζηεύεη ζηε τεηροκαληεία 

ή ηελ θαθεκαληεία θαη αληηκεηφπίδεη κοηροιαηρηθά ηε δφή ηοσ;  

 

Ζ ρεηξνκαληεία, ε θαθεκαληεία, ηα δψδηα, ηα δηάθνξα γνχξηα, ηα θπιαρηά θ.α δελ 

έρνπλ θακία ζρέζε κε ην Υξηζηαηληζκφ. Απηφο πνπ ηα ρξεζηκνπνηεί ή πηζηεχεη ζε 

απηά ςάρλεη λα βξεη έλα ζηήξηγκα ζηε δσή ηνπ θαη δηαθαηέρεηαη απφ θφβν γηα ην 

κέιινλ, δελ είλαη πλεπκαηηθά ψξηκνο θαη ζέιεη ζηε ζέζε ηνπ Θενχ λα βάιεη θάπνηα 

άιια είδσια θαη δπλάκεηο. Ζ ρεηξνκαληεία θ.ι.π είλαη έξγα ηνπ πεηξαζκνχ, πνπ 

βέβαηα ν δηάβνινο έρεη δχλακε θαη θαλεξψλεη ηα πξνεγνχκελα θαη ηα κειινχκελα ζε 

απηνχο πνπ ζέινπλ θαη άξα ηνπο δεκηνπξγεί ςεπδαηζζήζεηο φηη είλαη παληνγλψζηεο 

θαη απηφο πνπ θηλεί ηα πάληα, κε ζθνπφ λα ηνλ αθνινπζήζνπλ. Βέβαηα ε δχλακε ηνπ 

Υξηζηνχ είλαη κεγαιχηεξε θαη φζνη ηνλ αθνινπζνχλ δελ ληψζνπλ θαλέλα θφβν γηα ην 

κέιινλ. Έηζη δελ αληηκεησπίδνπλ κνηξνιαηξηθά ηε δσή ηνπο. Ο Θεφο μέξεη ηα πάληα 

γηα καο, πσο ζα ζπκπεξηθεξζνχκε, φκσο καο έρεη πιάζεη ειεχζεξνπο, γηα λα 

απνθαζίζνπκε κε ηε ινγηθή καο πνην είλαη ην ζσζηφ θαη πνην φρη. Καη απηφ κπνξεί λα 

αλαηξέςεη ηα πάληα. 
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πλέληεπμε ηεο βηνιόγνπ θαο Γεσξγίαο Κνξνκειά 

 

1. Πηζηεύεηε όηη είλαη  ζεκαληηθή ε ζσκβοιή ηες βηοηετλοιογίας ζηελ 

θαηαποιέκεζε αζζελεηώλ; 

Ζ βηνηερλνινγία ππφζρεηαη πνιιά γηα ην κέιινλ. Μπνξεί λα θαλεί ηδηαίηεξα ρξήζηκε 

γηα ηελ παξαζθεπή  ηλζνπιίλεο απφ βαθηήξηα, αληηβηνηηθψλ, ελδχκσλ, νξκνλψλ θαη 

αλζξψπηλσλ θαξκαθεπηηθψλ πξσηετλψλ κε ρακειφ θφζηνο θαη ζε κεγάιεο 

πνζφηεηεο. 

 

2. Τη κας προζθέρεη ε ταρηογράθεζε ηοσ αλζρώπηλοσ γοληδηώκαηος; 

 Δληνπηζκφ ηεο ζέζεο κεηαιιαγκέλσλ αιιεινκφξθσλ πνπ επζχλνληαη γηα 

πνιιέο θιεξνλνκηθέο αζζέλεηεο. Ζ γλψζε ηεο κνξηαθήο βάζεο ησλ αζζελεηψλ 

ζα δηεπθνιχλεη ηελ αλάπηπμε ηερληθψλ έγθαηξεο δηάγλσζεο θαη ζεξαπείαο. 

 Παξάιιεια κε ηε ραξηνγξάθεζε ηνπ γνληδηψκαηνο άιισλ νξγαληζκψλ 

κπνξνχλ λα πξνθχςνπλ ζπκπεξάζκαηα ζρεηηθά κε ηελ εμειηθηηθή πνξεία 

δηαθνξεηηθψλ εηδψλ. 

 Δληνπηζκφ θαη θισλνπνίεζε γνληδίσλ πνπ θσδηθνπνηνχλ (ειέγρνπλ ηε 

ζχλζεζε) ρξήζηκα πξντφληα θαη καδηθή παξαγσγή απηψλ κε κεζφδνπο 

βηνηερλνινγίαο. 

 

3. Έτοσλ εσρεία εθαρκογή οη εθαρκογές ηες γοληδηαθής ζεραπείας ζήκερα; 

Έρνπλ πεξηνξηζκέλε εθαξκνγή ζε ζσκαηηθά κφλν θχηηαξα (κφλν γηα ελζσκάησζε 

ηνπ θπζηνινγηθνχ γνληδίνπ) θαη γηα ζπγθεθξηκέλεο κνλνγνληδηαθέο αζζέλεηεο κε 

ζπγθεθξηκέλν ηχπν θιεξνλνκηθφηεηαο. Οη πεξηνξηζκνί αθνξνχλ θαη ζην ελδερφκελν 

πηζαλψλ παξελεξγεηψλ εμαηηίαο ηεο ρξήζεο ηψλ σο θνξέσλ ελζσκάησζεο γνληδίσλ, 

νη νπνίνη αλ θαη θαζίζηαληαη αλελεξγνί, ελέρνληαη ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο θαξθίλνπ. 

 

4. Πηζηεύεηε όηη ε δσλαηόηεηα λα προβιέποσκε ηελ πηζαλή εθδήιφζε αζζέλεηας 

ζε έλα άηοκο έτεη ζεηηθές ζσλέπεηες γηα ηο άηοκο θαη ηελ οηθογέλεηα ηοσ; 

Ναη, γηαηί νη πεξηζζφηεξεο αζζέλεηεο είλαη 100%  ηάζηκεο εάλ αληρλεπηνχλ ζε πξψηκν 

ζηάδην. Απηφ πνπ πξέπεη λα ζπκφκαζηε είλαη φηη ε πξόιεςε νδεγεί ζηελ έγθαηξε 

δηάγλσζε θαη απηή ζηελ απνηειεζκαηηθή ζεξαπεία. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 5: ΤΕΖΣΖΖ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΧΝ 

 

    χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο, νη πεξηζζφηεξνη καζεηέο πηζηεχνπλ φηη είλαη 

απαξαίηεηε ε πξφγλσζε ζηε δσή καο, θπξίσο ζηελ Ηαηξηθή. Έρνληαο δηδαρζεί Βηνινγία, 

ηφζν ζην Γπκλάζην φζν θαη ζην Λχθεην, έρνπλ εθηηκήζεη ην ξφιν πνπ κπνξεί λα παίμεη ε 

πξφγλσζε δηαθφξσλ αζζελεηψλ ζηελ ζεξαπεία ηνπο. Δπίζεο, έλα αξθεηά κεγάιν πνζνζηφ 

καζεηψλ πηζηεχεη φηη είλαη απνηειεζκαηηθή ε πξφγλσζε ζηελ Ηαηξηθή  θαη απηφ 

δηθαηνινγείηαη απφ ηε ζεκαληηθή πξφνδν πνπ απηή έρεη θάλεη ζηε ζεξαπεία ησλ αζζελεηψλ.  

    ρεηηθά κε ην ξφιν ησλ καζεκαηηθψλ ζηηο πξνβιέςεηο, αξθεηνί καζεηέο πηζηεχνπλ φηη 

είλαη ζεκαληηθφο θαη φηη ε κεηεσξνινγία κπνξεί λα σθειεζεί απφ απηά ζε κεγάιν βαζκφ. 

Δκθαλίδνληαη πην ζπγθξαηεκέλνη ζρεηηθά κε ηηο πξνβιέςεηο ησλ ζεηζκψλ θαη  νη 

πεξηζζφηεξνη καζεηέο δελ πηζηεχνπλ φηη νη δηαδεδνκέλεο, κε επηζηεκνληθέο,  κνξθέο 

πξφβιεςεο ηνπ κέιινληνο κπνξνχλ λα θέξνπλ ηα απνηειέζκαηα πνπ ππφζρνληαη. Οη 

επηζηεκνληθέο πξνβιέςεηο πνπ βαζίδνληαη ζε ζχγρξνλα καζεκαηηθά κνληέια θέξδηζαλ ηελ 

εκπηζηνζχλε ησλ καζεηψλ θαη ίζσο απηή  λα ήηαλ κεγαιχηεξε αλ είραλ γλσξίζεη θαιχηεξα 

ινγηζκηθά πνπ κπνξνχλ, κε ηνλ θαηάιιειν ρεηξηζκφ, λα πξνβιέςνπλ αξθεηά θαηλφκελα. 

 

 

Δπίινγνο 

    Ο άλζξσπνο απφ ηελ αξραηφηεηα έσο ζήκεξα, ζηελ πξνζπάζεηά ηνπ λα βγάιεη λφεκα 

απφ ηνλ απξφβιεπην θαη ζθιεξφ θφζκν ζηνλ νπνίν δεη θαη γηα λα ειέγμεη ηηο αξλεηηθέο 

δπλάκεηο απηνχ ηνπ θφζκνπ, θαηέθεπγε αξθεηέο θνξέο ζε δηάθνξνπο ηξφπνπο πξφβιεςεο 

ηνπ κέιινληνο.  Καηά ηε δηάξθεηα ηεο πινπνίεζεο απηήο ηεο εξγαζίαο, έγηλε θαηαγξαθή ησλ 

ηξφπσλ κε ηνπο νπνίνπο νη άλζξσπνη πξνζπαζνχλ λα κάζνπλ ηη ηνπο επηθπιάζεη ην κέιινλ 

θαη ζχγθξηζε αλάκεζα ζηνπο κε επηζηεκνληθνχο θαη ηνπο επηζηεκνληθνχο ηξφπνπο κε ηνπο 

γίλνληαη νη πξνγλψζεηο.  

     Μέζα απφ ηελ ελαζρφιεζή ηνπο κε απηή ηελ εξεπλεηηθή εξγαζία, νη καζεηέο γλψξηζαλ 

κία αθφκα πξαθηηθή εθαξκνγή ησλ καζεκαηηθψλ. Γηαπίζησζαλ φηη είλαη κία πινχζηα 

επηζηήκε πνπ ζπλερψο αλαπηχζζεηαη θαη εμειίζζεηαη ξαγδαία, ζπκβάιινληαο ζηελ επίιπζε 

θαζεκεξηλψλ πξνβιεκάησλ πνπ αληηκεησπίδεη ν άλζξσπνο. Ο αξρηθφο πξνβιεκαηηζκφο, 

αλ δειαδή κπνξνχλ ηα καζεκαηηθά λα πξνβιέςνπλ ην κέιινλ, νδήγεζε ηνπο καζεηέο ζην 

λα δνχλε απφ κία άιιε νπηηθή ηνλ επηζηεκνληθφ απηφ θιάδν θαη ίζσο λα μεπεξάζνπλ ηε 

δηαδεδνκέλε θαη επηθξαηνχζα αληίιεςε φηη είλαη δχζθνια ζηελ θαηαλφεζε θαη θάπνηεο 

θνξέο βαξεηά. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 37- Ο Διηνύο εγθσκηάδεη ηελ παληνδπλακία θαη παλζνθία ηνπ Θενύ  

                                θαη θαιεί ηνλ Ηώβ λα δηδαρζεί από απηά. 

 

Ηώβ. 37,1           Καὶ ἀπὸ ηαύηεο ἐηαξάρζε ἡ θαξδία κνπ θαὶ ἀπεῤῥύε ἐθ ηνῦ ηόπνπ 

αὐηῆο. 

Ηψβ. 37,1                   Απφ ηελ θαηαηγίδα θαη ηελ αζηξαπήλ απηήλ εηαξάρζε ε θαξδία κνπ. 

αλ λα έθπγε θαη λα έπεζελ έμσ απφ ηνλ ηφπνλ ηεο. 

Ηώβ. 37,2           ἄθνπε ἀθνὴλ ἐλ ὀξγῇ ζπκνῦ Κπξίνπ, θαὶ κειέηε ἐθ ζηόκαηνο αὐηνῦ 

ἐμειεύζεηαη. 

Ηψβ. 37,2                  Αθνπε ηελ απφ ηελ νξγήλ θαη ηνλ ζπκφλ ηνπ Κπξίνπ εθξεγλπκέλελ 

βξνληήλ· απηή είλαη θσλή, πνπ εμέξρεηαη απφ ην ζηφκα ηνπ Κπξίνπ. 

Ηώβ. 37,3           ὑπνθάησ παληὸο ηνῦ νὐξαλνῦ ἡ ἀξρὴ αὐηνῦ, θαὶ ηὸ θῶο αὐηνῦ ἐπὶ 

πηεξύγσλ ηῆο γῆο. 

Ηψβ. 37,3                  Καησ απφ ηα ζχλλεθα θαη εηο φινλ ην ζηεξέσκα ηεο αηκνζθαίξαο 

εμαπνιχεηαη ε αζηξαπή, πνπ καξηπξεί ηελ δχλακίλ ηνπ, θαη ην θσο ηεο απιψλεηαη έσο εηο 

ηα άθξα ηεο γεο. 

Ηώβ. 37,4           ὀπίζσ αὐηνῦ βνήζεηαη θσλῇ, βξνληήζεη ἐλ θσλῇ ὕβξεσο αὐηνῦ, θαὶ 

νὐθ ἀληαιιάμεη αὐηνύο, ὅηη ἀθνύζεη θσλὴλ αὐηνῦ. 

Ηψβ. 37,4                  Μεηά ηελ αζηξαπήλ ζα επαθνινπζήζε ε θσλή ηεο βξνληήο. Θα 

βξνληήζε κε θσλήλ ππεξήθαλνλ θαη κεγαινπξεπή. Γελ ζα απνηξέςε ηνπο θξφηνπο ηεο 

αζηξαπήο, δηφηη ζα ππαθνχζνπλ εηο ηελ ηδηθήλ ηνπ θσλήλ. 

Ηώβ. 37,5           βξνληήζεη ὁ ἰζρπξὸο ἐλ θσλῇ αὐηνῦ ζαπκάζηα· ἐπνίεζε γὰξ κεγάια ἃ 

νὐθ ᾔδεηκελ, 

Ηψβ. 37,5                  Θα βξνληήζε ν Παληνδχλακνο κε ηελ βξνληεξάλ ηνπ θσλήλ θαηά 

ηξφπνλ ζαπκαζηφλ, δηφηη απηφο έθακε θαη θάκλεη κεγάια έξγα, ηα νπνία εκείο δελ 

εκπνξνχκελ λα γλσξίζσκελ. 

Ηώβ. 37,6           ζπληάζζσλ ρηόλη· γίλνπ ἐπὶ γῆο, θαὶ ρεηκὼλ ὑεηόο, θαὶ ρεηκὼλ ὑεηῶλ 

δπλαζηείαο αὐηνῦ. 

Ηψβ. 37,6                  Απηφο δηαηάζζεη ην ρηφλη θαη ηνπ ιέγεη· Πεγαηλε, θαηέβα εηο ηελ γελ! 

Καηά δηαηαγήλ ηδηθήλ ηνπ γίλεηαη επίζεο ε ρεηκεξηλή βξνρή. Πηπηνπλ αη άθζνλαη βξνραί ηνπ 

ρεηκψλνο. 

Ηώβ. 37,7           ἐλ ρεηξὶ παληὸο ἀλζξώπνπ θαηαζθξαγίδεη, ἵλα γλῷ πᾶο ἄλζξσπνο 

ηὴλ ἑαπηνῦ ἀζζέλεηαλ. 

Ηψβ. 37,7                  Με ηα ρηφληα φκσο θαη κε ηηο βξνρέο δέλεη ηα ρέξηα ησλ αλζξψπσλ θαη 

θαηαπαχνπλ αη γεσξγηθαί εξγαζίαη, δηα λα κάζε ν άλζξσπνο ηελ αδπλακίαλ ηνπ. 
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Ηώβ. 37,8           εἰζῆιζε δὲ ζεξία ὑπὸ ηὴλ ζθέπελ, ἡζύραζαλ δὲ ἐπὶ θνίηεο. 

Ηψβ. 37,8                  Καη απηά αθφκε ηα ζεξία εηζέξρνληαη εηο θάπνηνλ ζθέπελ, δηα λα 

εζπράζνπλ εηο ηαο θσιεάο ησλ. 

Ηώβ. 37,9           ἐθ ηακηείσλ ἐπέξρνληαη ὀδύλαη, ἀπὸ δὲ ἀθξσηεξίσλ ςῦρνο, 

Ηψβ. 37,9                  Απφ ηα απνηακηεπκέλα χδαηα επάλσ εηο ηα λέθε ηνπ νπξαλνχ 

επέξρνληαη κεγάιαη θαηαζηξνθαί θαη νδχλεο εμ αηηίαο απηψλ. Απφ ηα άθξα δε ηνπ βνξξά 

πξνέξρεηαη ην ςχρνο. 

Ηώβ. 37,10         θαὶ ἀπὸ πλνῆο ἰζρπξνῦ δώζεη πάγνο, νἰαθίδεη δὲ ηὸ ὕδσξ ὡο ἐὰλ 

βνύιεηαη· 

Ηψβ. 37,10                Με ηελ παγσκέλελ πλνήλ ηνπ ηζρπξνχ βνξξά δεκηνπξγεί ηελ παγσληά, 

ζηξέθεη θαη θαζνδεγεί ην λεξφ, φπνπ θαη φπσο νχηνο ζέιεη. 

Ηώβ. 37,11         θαὶ ἐθιεθηὸλ θαηαπιάζζεη λεθέιε, δηαζθνξπηεῖ λέθνο θῶο αὐηνῦ. 

Ηψβ. 37,11                 Με ην εθιεθηφλ αγαζφλ, κε ην λεξφ, θαηαξηίδεη θαη ζπγθξνηεί ηελ 

λεθέιελ, ε νπνία, πξηλ δηαιπζή εηο βξνρήλ, δηαζθνξπίδεη ην θσο ησλ αζηξαπψλ ηεο. 

Ηώβ. 37,12         θαὶ αὐηὸο θπθιώκαηα δηαζηξέςεη, ἐλ ζεεβνπιαζὼζ εἰο ἔξγα αὐηῶλ. 

πάληα ὅζα ἂλ ἐληείιεηαη αὐηνῖο, ηαῦηα ζπληέηαθηαη παξ᾿ αὐηνῦ ἐπὶ ηῆο γῆο, 

Ηψβ. 37,12                Ο ίδηνο ν Θεφο πεδαιηνπρεί θαη θαηεπζχλεη απφ εδψ θαη απφ εθεί ηα 

πεξηδηλνχκελα λέθε, ψζηε απηά λα εμππεξεηνχλ εηο ηα έξγα ησλ αλζξψπσλ. Οια φζα 

δηαηάμε εηο απηά, πξαγκαηνπνηνχληαη. Δθηεινχληαη φιαη αη δηαηαγαί ηνπ επί ηεο γεο, 

Ηώβ. 37,13         ἐὰλ εἰο παηδείαλ, ἐὰλ εἰο ηὴλ γῆλ αὐηνῦ, ἐὰλ εἰο ἔιενο εὑξήζεη αὐηόλ. 

Ηψβ. 37,13                 είηε πξνο παηδαγσγηθήλ ηηκσξίαλ ηνπ αλζξψπνπ είηε πξνο 

θαξπνθνξίαλ ηεο γεο, φηαλ επξίζθε ηνλ άλζξσπνλ άμηνλ ηνπ ειένπο ηνπ. 

Ηώβ. 37,14         ἐλσηίδνπ ηαῦηα, Ἰώβ· ζηῆζη λνπζεηνύκελνο δύλακηλ Κπξίνπ. 

Ηψβ. 37,14                Αθνπε απηά κεηά πξνζνρήο Ηψβ. ηάζνπ λα δερζήο ζπκβνπιάο θαη 

λνπζεζίαο δηα ηελ δχλακηλ ηνπ Κπξίνπ. 

Ηώβ. 37,15         νἴδακελ ὅηη ὁ Θεὸο ἔζεην ἔξγα αὐηνῦ θῶο πνηήζαο ἐθ ζθόηνπο. 

Ηψβ. 37,15                 Γλσξίδνκελ, φηη ν Θεφο επξαγκαηνπνίεζε φια ηα έξγα ηνπ κε ηάμηλ θαη 

ζνθίαλ, φπσο π. ρ. λα αλαιάκπε θσο απφ ηα ζθνηεηλά λέθε. 

Ηώβ. 37,16         ἐπίζηαηαη δὲ δηάθξηζηλ λεθῶλ, ἐμαίζηα δὲ πηώκαηα πνλεξῶλ. 

Ηψβ. 37,16                Απηφο γλσξίδεη λα δηαιχε ηα λέθε εηο θαηαζηξεπηηθάο βξνρνπηψζεηο 

πξνο ηηκσξίαλ ησλ πνλεξψλ αλζξψπσλ. 

Ηώβ. 37,17         ζνῦ δὲ ἡ ζηνιὴ ζεξκή, ἡζπράδεηαη δὲ ἐπὶ ηῆο γῆο. 

Ηψβ. 37,17                 Σα ελδχκαηά ζνπ γίλνληαη ζεξκά, φηαλ πλέε ζεξκφο άλεκνο ε φηαλ 

επηθξαηή εζπρία επάλσ εηο ηελ γελ. 
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Ηώβ. 37,18         ζηεξεώζεηο κεη᾿ αὐηνῦ εἰο παιαηώκαηα, ἰζρπξαὶ ὡο ὅξαζηο 

ἐπηρύζεσο. 

Ηψβ. 37,18                Αθιφλεηα ζεκέιηα απηφο πξαγκαηνπνηεί, ψζηε λα παξακέλνπλ 

αδηάζεηζηα, θαίηνη παιαησκέλα, ηζρπξά, φπσο νη ρπηνί ράιθηλνη θαζξέπηαη. 

Ηώβ. 37,19         δηαηί; δίδαμόλ κε, ηί ἐξνῦκελ αὐηῷ· θαὶ παπζώκεζα πνιιὰ ιέγνληεο. 

Ηψβ. 37,19                Πσο θαη δηαηί ζπκβαίλνπλ φια απηά; Θα εξσηήζε θαλείο. Γηδαμέ κε ζπ, 

σ Ηψβ, ηη ζα απαληήζσκελ εηο απηφλ. Καη εηζη ζα παχζσκελ λα ιέγσκελ πνιιά εθηεηλφκελνη 

θαη εηο άιια θπζηθά θαηλφκελα. 

Ηώβ. 37,20         κὴ βίβινο ἢ γξακκαηεύο κνη παξέζηεθελ, ἵλα ἄλζξσπνλ ἑζηεθὼο 

θαηαζησπήζσ; 

Ηψβ. 37,20                Μεπσο θαη έρσ ελψπηφλ κνπ θαλέλα βηβιίνλ ε θάπνηνλ γξακκαηέα, δηα 

λα καο εμεγήζε απηά θαη έηζη εγψ ζησπψλ λα απνζηνκψζσ νηνλδήπνηε ζπδεηεηήλ; 

Ηώβ. 37,21         πᾶζη δὲ νὐρ ὁξαηὸλ ηὸ θῶο, ηειαπγέο ἐζηηλ ἐλ ηνῖο παιαηώκαζηλ, 

ὥζπεξ ηὸ παξ᾿ αὐηνῦ ἐπὶ λεθῶλ. 

Ηψβ. 37,21                Δηο φινπο δελ είλαη νξάηνλ ηα αηζζεηφλ θσο, πνπ ιάκπεη απφ καθξάλ 

θαη εηο καθξάλ έθηαζηλ επάλσ ζηνλ νπξαλφλ, ηνλ ζηεξεσκέλνλ απφ παιαηφηαηα ρξφληα, 

φπσο επίζεο θαη ην θσο ηεο αζηξαπήο, πνπ θξχπηεηαη κέζα εηο ηα λέθε θαη ην νπνίνλ 

πξνέξρεηαη απφ ηνλ Θεφλ; 

Ηώβ. 37,22         ἀπὸ βνῤῥᾶ λέθε ρξπζαπγνῦληα· ἐπὶ ηνύηνηο κεγάιε ἡ δόμα θαὶ ηηκὴ 

Παληνθξάηνξνο. 

Ηψβ. 37,22                Απφ ηα κέξε ηνπ βνξξά αλπςψλνληαη ζηνλ νπξαλφλ ζχλλεθα, πνπ 

ιάκπνπλ ζαλ ην ρξπζάθη. Αζπγθξίησο φκσο πεξηζζφηεξνλ απφ απηά ιάκπεη ε κεγάιε δφμα 

θαη ε κεγαινπξέπεηα ηνπ παληνθξάηνξαο Θενχ. 

Ηώβ. 37,23         θαὶ νὐρ εὑξίζθνκελ ἄιινλ ὅκνηνλ ηῇ ἰζρύτ αὐηνῦ· ὁ ηὰ δίθαηα θξίλσλ, 

νὐθ νἴεη ἐπαθνύεηλ αὐηόλ; 

Ηψβ. 37,23                Καη δελ επξίζθνκελ άιινλ, νχηε ζηνλ νπξαλφλ νχηε εηο ηελ γελ, φκνηνλ 

κε απηφλ θαηά ηελ δχλακηλ. Απηφο, ινηπφλ, πνπ θξίλεη δηθαίσο θαη απνδίδεη ην δίθαηνλ, δελ 

λνκίδεηο, φηη αθνχεη θαη θάλεη δεθηήλ ηελ δέεζηλ ησλ αδηθνπκέλσλ, νη νπνίνη θξάδνπλ πξνο 

απηφλ; 

Ηώβ. 37,24         δηὸ θνβεζήζνληαη αὐηὸλ νἱ ἄλζξσπνη, θνβεζήζνληαη δὲ αὐηὸλ θαὶ νἱ 

ζνθνὶ θαξδίᾳ. 

Ηψβ. 37,24                Γηα ηνχην αθξηβψο απηφλ ζα θνβεζνχλ φινη νη άλζξσπνη, ηδηαηηέξσο δε 

ζα επιαβεζνχλ θαη ζα θνβεζνχλ απηφλ νη ζνθνί θαηά ηελ θαξδίαλ”. 

Πεγή: http://users.sch.gr/aiasgr/Palaia_Diathikh/Iwb/Iwb_kef.35-37.htm 
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